
1 

 

 
 

Título: Entre Doces e Dragões II 

Escrita por: L; 

Universos ficcionais: série Harry Potter (Hogwarts/Universo Alternativo) + Hana 

Yori Dango; 

Ano: 2007-2008; 

Capítulos: 83; 

Classificação: Geral/ Romance; 

 

Sinopse: Em seu sexto ano em Hogwarts, Mary Ann Weed declarou guerra contra 

os ditadores da escola e com isso descobriu que há muito mais doce do que 

dragões por trás do D4. E agora, com a ida de Doumajyd para o exterior e a 

formatura dos outros Dragões, o último ano de dela não está nem perto de ser 

pacífico e tranqüilo como esperava que fosse… 

  

 
 

Em seu sexto ano em Hogwarts, Mary Ann Weed declarou guerra contra os 

ditadores da escola e com isso descobriu que há muito mais doce do que dragões por trás do 
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D4. E agora, com a ida de Doumajyd para o exterior e a formatura dos outros Dragões, o 

último ano de Mary não está nem perto de ser pacífico e tranqüilo como ela desejava... 

Para quem acompanhou os encontros e desencontros de uma sangue-ruim baixinha 

e do seu Ilustríssimo Eu em Entre Doces e Dragões, se prepare para muito mais confusão, 

romance e brigas nessa continuação! 

 

*** 

 

Como prometido! Entre Doces e Dragões está de volta!  

Para quem não conhece a primeira parte da fic, não dizemos que é obrigatório que 

ela seja lida para entender a história... mas como se trata de uma continuação, seria bom 

começar pela primeira parte! :D 

Assim como a primeira fic, Entre Doces e Dragões II também é baseada em um 

seriado japonês chamado Hana Yori Dango (Hanadan), mais especificamente em Hana 

Yori Dango Returns. Como fãs, podemos dizer, com toda a certeza, que essa nova fase é 

superior a primeira em quase tudo!  

Já vamos avisando que ela será muito maior que a primeira e ira ultrapassar 

facilmente os 55 caps. Então esperamos que acompanhem o nosso trabalho até o final! 

Uma novidade na escrita dessa segunda parte: as narrações de Mary. Elas não são 

novidade no seriado, a primeira parte era repleta delas. Porém, como tínhamos decidido 

escrever a fic em terceira pessoa, essas narrações foram incorporadas nas discrições. Mas 

agora, na segunda fic, elas são fundamentais devido à ligação que fazem com as voltas no 

tempo e as várias mudanças repentinas de cenário. Essas narrações não vão durar a fic 

toda, mas vão acrescentar muito ao texto.  

E para aguçar a curiosidade de vocês: será que Mary e Chris vão conseguir ficar 

juntos? Até que essa pergunta seja finalmente respondida, muitas reviravoltas podem 

acontecer!... 

Boa leitura, pessoal! o/ 

 

*** 

 

 

 

Cap 01 – Eu queria tanto... 

 

 

 Final de Janeiro, em Nova York.  

 

Mary Ann Weed observou atentamente o grande mapa em suas mãos e 

depois olhou em volta.  

Estava em meio a centenas de pessoas, bem agasalhadas e completamente 

concentradas em suas próprias vidas, que passavam apressadas sem nem ao 
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menos dignarem-se a repará-la. Outras centenas de automóveis deslizavam 

velozes pela rua ao seu lado, buzinando e poluindo o ar. O céu estava carregado 

como se uma nevasca estivesse prestes a cair, mas no último minuto ela decidia 

que aquele lugar não a merecia. Os grandes edifícios, o barulho insuportável, as 

várias cores que a deixavam tonta... Resumindo, todos e tudo estavam totalmente 

alheios que ali, parada no meio da rua revirando um mapa nas mãos, estava uma 

bruxa sangue-ruim completamente perdida. 

- Inacreditável... – quase chorava Mary, tentando fazer alguma ligação do 

lugar em que estava com os desenhos no mapa – ...Por onde eu deveria ir? 

Não era tão fácil encontrar os lugares mágicos naquela grande cidade como 

era em Londres. Não havia um Beco Diagonal pelo qual se podia entrar batendo 

nos tijolos atrás de um Caldeirão Furado. Era preciso diferenciar as lojas comuns 

das bruxas, coisa nada fácil para alguém que não fazia a mínima idéia de onde 

estava. 

Pelo que ela sabia, em Nova York, por se tratar de um famoso centro 

mundial, o comércio falava mais alto que as diferenças sociais. Ali os bruxos 

toleravam a vida entre os trouxas e estes não davam muita importância para as 

várias coisas estranhas que às vezes poderiam ser vistas nas ruas. Os trouxas 

nova-iorquinos já estavam tão acostumados com a loucura de viver em uma 

cidade tão grande como aquela que ver alguém com roupas estranhas e uma 

aparência excêntrica, tanto bruxos quanto trouxas, eram coisas rotineiras. Até 

mesmo alguém desaparecendo do nada em meio à rua poderia ser encarado com 

uma leve surpresa e nada mais do que isso.  

Esses fatos eram o que tornavam as coisas tão difíceis para Mary. Ela tinha 

certeza que ao chegar ali poderia identificar um bruxo facilmente, assim como em 

Londres. Mas agora percebia que era completamente diferente. Não tinha como 

diferenciar, e ela não poderia simplesmente chegar para alguém e perguntar se ele 

era um trouxa ou bruxo.   

Porém, naquele momento, parecia não haver outra alternativa a não ser 

aquela. Então ela segurou firmemente o mapa e procurou em volta por alguém 

que tivesse grandes chances de ser um bruxo. Mas todos passavam tão rápido que 

era praticamente impossível conseguir encontrar alguma característica que 

denunciasse algum vestígio de situação mágica. 

- Ah, o que eu faço?... – ela resmungou, dando voltas no mesmo lugar, 

procurando por alguém. 

Foi então que viu um senhor de idade, escorado em um poste e lendo 

tranquilamente um jornal. Essa tranqüilidade deslocada em meio a tanta correria 

chamou a atenção de Mary, e ela pensou que talvez pudesse tentar falar com ele, 

mesmo se fosse um trouxa. Cautelosa, ela se aproximou e perguntou: 

- Senhor? Poderia me ajudar? 

O senhor custou a tirar os olhos de seu jornal e dizer: 

- Sim? 



4 

 

- E-eu sou de Londres e estou completamente perdida aqui. – ela lhe 

mostrou o mapa, como se esse fosse suficiente para confirmar a sua situação – Será 

que poderia me dizer onde fica- 

- Turistas. – resmungou o homem com desprezo e voltou a sua atenção para 

o jornal. 

Mary o encarou chocada. Ela havia sido mal educada por acaso para ele 

responder naquela maneira? 

- Eu só preciso saber onde- 

- Se precisa saber alguma coisa vá para algum posto de informação, 

mocinha! – disse ele irritado, sem nenhum pouco da tranqüilidade que Mary havia 

visto nele momentos antes – Se você não conhece a cidade deveria ter contratado 

um guia! – e saiu apressado, sem dizer mais nada. 

Mary acabou amassando o mapa com a raiva que sentiu.  

Aquela cidade era estranha, as pessoas eram estranhas, até o ar e as nuvens 

tinham uma presença estranha e ela estava começando a se arrepender de ter 

chegado até ali. Talvez o melhor a fazer fosse... 

Ela não teve tempo de concluir seu pensamento. Alguém se chocara com ela 

e a fez cair no chão. Sem nem ao menos pedir desculpa, o estranho levantou e saiu 

correndo no mesmo instante. Mary foi para gritar algum xingamento bem feio 

quando percebeu que ele corria com a sua bolsa. Sem poder raciocinar direito com 

o choque do que vira, ela se levantou aos tropeços e começou a correr atrás dele 

gritando: 

- LADRÃO! ALGUÉM PARE ESSE CARA! ELE PEGOU MINHA BOLSA! 

LADRÃÃÃÃO!!! 

Ninguém parecia ouvi-la. Todos continuavam indiferentes, como se aquilo 

fosse completamente comum, e o ladrão fugia com facilidade entre as pessoas. 

Mas isso não fez Mary desistir. Se não a ajudariam, ela o pegaria sozinha. Se 

ele achava que seria fácil roubá-la só porque era uma baixinha desorientada no 

meio da rua, estava muito enganado. 

Eles correram por ruas e mais ruas movimentadas, Mary somente 

concentrada em segui-lo, não dando a mínima atenção para os caminhos por quais 

entravam. Já estava perdida antes, só ficaria perdida um pouco mais com aquilo. 

Ela o viu entrando em uma abertura estreita entre dois prédios. Sem perder 

tempo acelerou e entrou lá também. Não haveria pessoas para atrapalhar o seu 

caminho e ela poderia alcançar-lo facilmente. Porém, ao sair do labirinto de 

paredes de prédios próximos daquele caminho, se deparou com uma rua vazia. 

Não havia sinal algum do ladrão. 

Mary parou e olhou em volta. Ali não tinha movimento, e o barulho de 

antes parecia distante. Era como se ela tivesse entrado em um portal pelo qual 

somente alguns poderiam passar, o qual dividia a cidade em duas. 

Mas ela não tinha tempo para pensar que talvez pudesse ter encontrado um 

lugar mágico. Sua bolsa havia sido roubada e o ladrão desaparecera. 
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- Acalme-se! Acalme-se! Acalme-se! Acalme-se! – ela repetia para si mesma, 

ainda ofegante com a corrida desembalada, procurando olhar em todos os lugares 

por onde o ladrão possivelmente poderia ter ido – Respire fundo, Mary, e volte a 

raciocinar!... Aqui é Nova York, eu vim em uma viagem e acabei me perdendo... e 

roubaram a minha bolsa! Aaahhh, tô ferrada! Meus documentos! Meu dinheiro! 

Tudo estava dentro da bolsa! ...E agora? – ela caiu de joelhos no chão, 

completamente derrotada – Até mesmo a minha varinha estava lá dentro... 

Um estrondo veio de trás dela e a assustou, fazendo com que se virasse 

para ver o que estava acontecendo. 

Lá estava um grupo de quatro caras suspeitos, encarando-a de um jeito 

totalmente sinistro. Um deles segurava uma bola de basquete, o que sugeria que 

eles estavam jogando ali perto quando a viram. Não sabendo o que fazer naquela 

situação, Mary levantou com cuidado do chão e tentou ser o mais educada 

possível: 

- Olá. Será que vocês poderiam me dizer que lugar é esse? 

- Que merda você pensa que está fazendo?! – gritou um deles, de uma 

maneira que fez Mary congelar. 

- De que porra de lugar você é?! – perguntou outro no mesmo tom. 

Os quatro começaram a se aproximar, e continuavam gritando, como se 

acusassem de alguma coisa: 

- Você é mais uma daquelas bruxinhas ricas da Inglaterra que vem para cá 

achando que pode mandar em todos e se esnobando por ser de uma familiazinha 

tradicional?! 

- Nã-não eu... – Mary tentava se defender, mas eles não estavam nenhum 

um pouco dispostos a ouvi-la. 

- Não importa quem você seja! Se está no nosso território vai fazer o que a 

gente mandar! – falou o que segurava a bola de basquete, jogando-a nela com 

raiva. 

Mary foi atingida e acabou se desequilibrando com a força do impacto e 

caiu no chão. Ela segurou o ombro dolorido onde a bola a havia acertado e olhou 

desesperada para eles: 

- O que vocês- 

- Cala essa porra de boca! 

- Bruxos estrangeiros só aparecem aqui para tirar onda de sangues-ruins 

como a gente! Temos todo o direito de revidar! 

- Mas eu- 

- CALA A BOCA! – berrou um deles e logo em seguida ordenou para os 

outros – Chequem a merda dos bolsos dela! 

Os outros três a cercam com expressões que diziam que iriam checar muito 

mais do que os bolsos dela. Desesperada e mal conseguindo respirar por causa da 

dor no ombro, Mary fez a única coisa que lhe veio a cabeça fazer naquele 

momento: 
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- DOUMAAAAAJYYYYD!!! 

O grito dela ecoou por todos os prédios e os três recuaram. 

- DOUMAAAJYYD! – ela gritou mais uma vez, quase sem forças, e 

terminando com um soluço. 

- Doumajyd?! – perguntou um dos caras, olhando para os outros, assustado. 

- Você conhece o Doumajyd?! – perguntou outro para ela, como se aquilo 

fosse algo preocupante. 

- Você é louca?! – perguntou ainda outro, jogando a bola nela novamente. 

- Doumaaajyyyd! – gritou ela mais uma vez, agora chorando, enquanto a 

bola voltava quicando para os caras e passava por eles. 

Estes se juntaram na frente dela e começaram a discutir: 

- Ela conhece o Doumajyd, cara! 

- Falei que não seria uma boa idéia tirar onda com ela! 

- E agora? Se o Doumajyd souber estamos ferrados! 

- Vamos usar um feitiço de – ele não pode completar porque a bola de 

basquete o acertou na cabeça – EEEEEI! QUEM FEZ ISSO, PORRA?! 

Os quatro voltaram a suas atenções para algo atrás deles. 

Mary, encolhida no chão, chorando e dolorida pelas boladas que levara, 

olhou para o que acontecia. 

Então, completamente sem ar, ela encarou a pessoa que viera ao seu 

socorro, e tudo o que pôde resmungar diante daquilo foi: 

- Mentira... 

 

‚Algumas semanas depois de ter voltado a Hogwarts das férias de Natal, eu parti 

para Nova York. 

Queria tanto encontrar-lo... tanto, tanto, tanto... que deixei um oceano para trás e 

vim atrás de um dragão...  

Porém...‛ 

 

 

 

Cap 02 – Um buraco cada vez maior 

 

 

 Dezembro. Em Hogwarts, dois dias antes das férias começarem. 

 

- Podem me deixar passar? – Mary perguntou pacientemente para o trio de 

alunas da Sonserina que lhe barravam o caminho de saída da sala de feitiços. 

- Você poderia deixar de se achar, sangue-ruim? – perguntou de uma forma 

debochada a de cabelos encaracolados. 

- Agora você não tem mais nada com o Doumajyd e voltou a ser ninguém! – 

riu a de cabelo ruivo, lembrando-lhe gentilmente da sua situação atual. 
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- Desde quando você não tem mais recebido notícias dele? Seis meses? – 

perguntou a líder loira com uma falsa expressão de preocupada. 

- Licença. – pediu Mary mais uma vez, se controlando para permanecer 

calma. 

- Foi bom ter tido o gostinho de viver um sonho, Mary pobretona? – 

continuou a loira – Mas seu encanto de Cinderela acabou! Não continue achando 

que ainda é uma protegida do D4! 

As três entraram desfilando para a sala, fazendo o favor de esbarrarem com 

força nela ao passarem. 

Mary respirou fundo. Por mais que tivesse vontade de socar cada uma 

daquelas garotas, ela precisava se controlar.  

Elas tinham razão. Não havia mais o D4 ali para protegê-la. Se fizesse algo 

como a que tinha vontade naquele momento, não pensariam duas vezes em 

mandá-la novamente embora da escola. 

Então, tentando o máximo parecer não estar incomodada, ela procurou 

fazer o mais rápido possível o caminho dali até as estufas. 

 

*** 

 

 ‚Hogwarts, é freqüentada somente pela elite da sociedade mágica. Dizem que no 

passado ela não era assim... Porém, essa é a única Hogwarts que eu conheço e outra 

realidade fora dessa, parece ser algo completamente inacreditável... Um castelo, por mais 

antigo que seja, não é feito somente de pedras e madeira. Seu interior só fica vivo quando 

alguém traz vida para ele.  

 

- Aaahhh... – Mary se largou cansadamente na grande mesa de carvalho no 

centro da estufa. Em uma das mãos ela segurava uma colher e na outra um dos 

doces vencidos da professora Karoline, mas não tinha vontade alguma de começar 

a comer. 

- Eles continuam sendo cruéis? – perguntou Vicky, que se ocupava em 

guardar nos armários mais potes de doces recém preparados, vendo o desânimo 

da amiga. 

- É um saco... – ela limitou-se a resmungar em resposta. 

- É só você continuar forte e agüentar mais alguns meses até a sua 

formatura. 

- Ééé... 

- Você vai se formar com certeza, Mary! – Vicky tentou animá-la de alguma 

forma. 

- Vou sim... – Mary abriu o seu pote de doce, mas limitou-se a observá-lo. 

 

A vida que circula por Hogwarts é repleta de ostentação, de uma cor de ouro 

reluzente e brilhante como diamantes. Seus alunos são como uma coleção raríssima de 
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jóias, que sabem perfeitamente quais os privilégios das suas situações econômicas e não se 

importam de mostrar isso da forma que lhes convir. 

Para mim, uma pessoa simplesmente comum, tudo isso é...‛ 

 

- INACREDITÁVEEEEEL!!! – Mary berrou para a imensidão gelada da 

floresta proibida, da sua Torre do Desabafo.    

Aliviada por de alguma forma poder extravasar a sua raiva, Mary sorriu 

para o cenário de final de tarde dos fundos do castelo, coberto pela neve. 

Mary 

Ela olhou para trás instantaneamente com o eco da voz conhecida que soou 

em seus pensamentos. A mesma voz calma que ela costumava ouvir tantas vezes 

naquela torre... 

Desde o início do seu sétimo ano, aquela voz e seu dono haviam 

desaparecido dali... 

Mary encostou-se na parede fria da torre e escorregou até cair sentada no 

chão.  

Tinha que admitir que as coisas ficaram um tanto sem graça com a partida 

do D4. Até mesmo Vicky perdeu um pouco do seu entusiasmo com a saída do 

Dragão da Corvinal. 

Os Dragões de Hogwarts haviam se formado com toda a pompa que 

mereciam... bom, pelo menos os três que ficaram para se formar antes das férias de 

verão daquele ano. 

Mary se lembrava exatamente de como fora aquele último dia do seu sexto 

ano... 

 

*** 

 

O Salão Principal de Hogwarts estava esplendorosamente decorado, com os 

arranjos mais caros que o ouro de escola poderia comprar para homenagear o 

lendário D4. 

Os alunos do sétimo ano ocupavam os lugares mais próximos em frente à 

mesa principal, nas mesas das suas casas. Porém, havia três lugares especiais, 

preparados em meio ao salão. E assim que os nomes dos seus ocupantes foram 

anunciados e eles entraram majestosamente vestidos pelas grandes portas, todos 

os outros alunos ficaram de pé e uma avalanche de gritos e palmas quase fez com 

que o céu encantado viesse abaixo. 

- D4! D4! D4! D4! D4! D4! D4! D4! 

Mary, discretamente em seu lugar entre os alunos da Grifinória, apenas 

batia palmas, e observava pasma a grande maioria das meninas quase desmaiando 

com a emoção de poder ver o cortejo de formatura dos Dragões. 

- Como uma lembrança da estadia dos Quatro Dragões em Hogwarts, – o 

diretor começou o seu discurso de encerramento do ano, enquanto os três se 
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acomodavam em seus lugares – apresentamos uma surpresa! Os senhores 

MacGilleain, Nissenson, Hainault e Doumajyd, que está estudando fora, estão 

fornecendo para a nossa escola uma renovação da Ala Especial do Salão Principal! 

Ela agora passará a se chamar Ala dos Dragões, em homenagem a eles, e será 

ampliada para que todos os alunos possam usá-la! E como agradecimento, em 

nome de toda a escola, tenho o prazer de informar que Hogwarts sempre estará de 

portas abertas para estes queridos alunos! Eles agora passaram para uma nova 

fase de suas vidas, mas com certeza não esquecerão que começaram a trilhar os 

caminhos da magia nesse castelo! 

Mary balançou a cabeça para ver se havia entendido mesmo aquilo. O D4 

iria reformar a Ala Especial, que eles ocuparam durante anos como se fossem os 

reis de tudo ali, e entregá-la aos alunos? Não deveria ser só isso... 

- Inacreditável... – ela sussurrou, vendo os sorrisos satisfeitos impressos no 

rosto de cada um dos Dragões.  

O diretor terminou o discurso e novamente houve uma explosão de palmas.  

  

 ‚O D4, ou os Quatro Dragões, é o grupo dos quatro herdeiros dos nomes mais 

famosos e poderosos do mundo bruxo.  

A professora Karoline costuma dizer que D4 é uma abreviação sem graça, porque 

não dá para saber o que realmente significa quando se ouve pela primeira vez. Porém, 

somente a professora Karoline, com sua personalidade de borboleta, é capaz de pensar que 

alguém da sociedade bruxa não tenha ouvido pelo menos uma vez esse nome e não saiba do 

poder que ele possui... O D4 é conhecido no mundo todo! Os Quatro Dragões são os bruxos 

que irão ditar o rumo do mundo mágico... 

Simon Nissenson, o Dragão da Corvinal, a pessoa por que Vicky está 

completamente encantada. Ele não só é herdeiro da imensa fortuna de um nome 

reconhecido por grandes contribuições em descobertas mágicas, como é o maior gênio na 

preparação de poções entre todos os que já existiram na sua família. Apesar da sua pose de 

garoto estudioso, Nissenson é estourado e nem sempre consegue manter a calma diante de 

situações que o irritam... além dele ser um tremendo conquistador de corações, os quais ele 

sempre abandona depois de ter conseguido o que quer... Ele sabe muito bem do que sou 

capaz de fazer se ele ousar bancar uma de conquistador para cima da Vicky, por isso até 

hoje ele foge dela... mesmo já tendo conquistado o coração da minha amiga de infância sem 

querer... Nissenson tem uma personalidade forte e inteligência de sobra, por isso é sempre 

ele quem assume o cargo de líder do D4 quando o verdadeiro não está por perto... 

Adam MacGilleain, o Dragão da Lufa-lufa, o garoto bonito que enfeitiça mulheres 

mais velhas. Dizem que no passado sua família fazia parte de um grande grupo de bruxos 

das trevas, e que foi daí que veio a sua imensa fortuna. Apesar de hoje os negócios e o poder 

econômico diluírem essas antigas disputas do mundo bruxo, ninguém pode negar que o 

nome MacGilleain ainda é temido pelo terror que seus antepassados exerceram... Ele pode 

ser considerado o mais perigoso entre os Quatro Dragões, porém... depois de conhecê-lo, 

fica muito claro que o atual herdeiro dessa família maligna não tem nada de maligno. Adam 
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é o mediador dos atos mimados e da arrogância do D4, a consciência, aquele que pensa 

antes de agir. Pode se dizer que ele é que reúne o D4 e consegue manter todos unidos, 

apesar do temperamento difícil de cada um... 

E então, Ryan Hainault, o Dragão da Grifinória, herdeiro de uma família 

tradicional de aurores e políticos famosos. Apesar de seus antepassados serem conhecidos 

porque eram decididos e líderes corajosos que sempre gostaram de ter seus nomes e seus 

feitos anunciados por todo o mundo, Ryan é uma pessoa calma e simples. Ele não é 

conhecido por decidir, liderar ou por ter feito algo corajoso. O herdeiro do nome Hainault 

ficaria feliz se todos os dias de sua vida fossem tranqüilos e ele pudesse ler seus livros e 

tocar seu violino, as coisas que ele mais gosta de fazer... Ryan é o Dragão doce, aquele que 

nunca foi a favor da ditadura do D4, aquele que era capaz de ir contra o líder dos Dragões 

quando ele insistia em fazer uma coisa insensata... e ele também foi o meu Cavaleiro de 

Olhos Frios, meu primeiro amor, a voz que sempre me ajudava na Torre do Desabafo..‛.  

 

- Um! Dois! TRÊS! – contaram os alunos formados e então jogaram seus 

chapéus pontudos para o alto, festejando o final da sua vida escolar. 

MacGilleain e Nissenson comemoraram fazendo algazarra e pulando junto 

com os seus colegas de turma. Já Hainault permaneceu em seu lugar, apenas 

observando e sorrindo contente. Foi nesse momento que os seus olhos 

encontraram os de Mary e ela pôde lhe dizer: 

- Pa-ra-béns! – mesmo que fosse apenas formando as palavras, já que a 

distância e o barulho não permitiam que o som fosse ouvido. 

  Mas o dragão havia entendido perfeitamente e abriu um sorriso dedicado 

somente a ela. 

 

*** 

 

Mary suspirou e deixou a parte de trás da cabeça bater na parede da torre. 

Depois disso, o D4 partiu de Hogwarts, e Mary dificilmente tinha notícias 

deles. Os três haviam ingressado na Academia Bruxa, lugar obrigatório para 

pessoas como eles depois de se formarem em Hogwarts, e que seria o equivalente 

a uma universidade famosíssima e tradicional no mundo trouxa. Lá eles 

aprenderiam noções fundamentais para poderem assumir os postos de líderes dos 

negócios de suas famílias no futuro. 

O único com quem ela continuava se encontrando ocasionalmente em 

Hogsmeade era Hainault, e por isso sabia o que eles estavam fazendo. Mesmo se o 

D4 não fosse mais parte da vida diária de Mary, Hainault se tornara um amigo 

querido, e ela sabia que representava o mesmo para ele. Então o dragão sempre 

buscava um meio de encontrar com ela na cidade bruxa, mesmo se fosse sem aviso 

prévio. 

A última vez que ela falara com ele, havia sido há quase um mês atrás... 
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*** 

 

- Tem recebido notícias do Chris? – perguntou Hainault enquanto os dois 

passeavam pelas ruas de Hogsmeade. 

Ele ainda conservava o seu cabelo vermelho, apesar de não o deixar mais 

espetado como quando voltou da sua estadia na França. 

- Não. – respondeu Mary, tentando não deixar transparecer emoção alguma 

e sorrindo. 

 - Faz algum tempo que nós não nos falamos também. – comentou ele ao 

parar em frente a uma livraria e começar a ler distraidamente os títulos de 

algumas obras por detrás do vidro – Geralmente ele não fica tanto tempo assim 

sem dar notícias... Acha que pode ter acontecido algo? 

- Provavelmente ele deve estar cercado de americanas loiras e peitudas! – 

disse Mary tentando demonstrar que na verdade não se importava em como ele 

estava. 

Hainault a encarou sério e perguntou: 

- Na verdade você quer vê-lo, não? 

Mary não conseguia fugir dos olhos frios do seu cavalheiro, que sempre 

eram capazes de enxergar o que ela não queria admitir na frente dos outros. 

- Não, não quero vê-lo! – disse ela teimosamente, desviando o olhar – Estou 

bem melhor não tendo ninguém me atormentando e achando que pode mandar na 

minha vida! 

 - Sei... – ele voltou a sua atenção para os livros sorrindo. 

- Definitivamente não quero vê-lo! – disse ela com mais ênfase, para tentar 

se mostrar decidida – Estou até aliviada sem ele por perto! 

Hainault continuou sorrindo sem dizer mais nada, o que demonstrava que 

ele não acreditava em nenhuma das palavras dela e que ela não fora nenhum um 

pouco convincente. 

Depois de ter se despedido dele, Mary ainda andou algum tempo pelas 

ruas da cidade, aproveitando os momentos que ainda teria para ficar longe do 

tormento do pessoal de Hogwarts. E, como acontecera em outras vezes, seus pés a 

levaram até um determinado lugar... 

Na Praça do relógio, Mary parou em frente à estátua de um bruxo a cavalo. 

Há quase um ano atrás, naquele mesmo lugar, um idiota todo coberto de 

neve ficara esperando quatro horas por ela... 

 

*** 

 

Mary olhou para a grande janela da torre, onde a neve recomeçara a cair 

pelo céu escuro.  
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 ‚O idiota, Christopher Doumajyd, Dragão da Sonserina e líder do D4, antigo 

ditador de Hogwarts. Herdeiro do nome de maior influência em toda a sociedade mágica. 

Sua família tem negócios em várias partes do mundo e a sua mãe, Ketherin Doumajyd, é a 

bruxa mais terrível que eu já conheci. 

Egoísta, agressivo, impulsivo, faz o quer, bate nos outros quando tem vontade... 

resumidamente, um cara horrível. Mas... ele é o bruxo para quem eu disse ‘eu te amo’ do 

fundo do meu coração... 

Desde que eu entrei em Hogwarts ele era um ditador cruel que mandava e 

desmandava na escola, devido ao seu grande poder e influência. Ele se divertia distribuído 

as Trajas Vermelhas para qualquer um que o incomoda-se de alguma forma, e torturava 

essa pessoa até que ela saísse da escola. Mas, depois de eu ter recebido a tarja e não ter 

fugido, e sim declarado guerra contra o D4, esse temível Doumajyd começou a mudar aos 

poucos... 

Posso dizer que ele se apaixonou por mim depois de ter levado um soco no nariz, 

mas... não sei exatamente quando me apaixonei por ele.  

Antes de ir para Nova York estudar, Chris se despediu de mim e prometeu que 

ficaria mais forte. Assim, quando ele voltasse, ninguém poderia nos impedir de ficarmos 

juntos... 

Doumajyd sempre cumpriu o que prometeu, por isso eu nunca tinha duvidado 

dessas palavras. E por isso, eu achava que esse sentimento seria absoluto...  

Porém...‛  

 

Já estava escuro e Mary tinha que voltar logo para o seu dormitório. Não 

podia ficar perambulando pelos corredores fora de horário. Seria um pedido à 

expulsão uma sangue-ruim bolsista e escória de Hogwarts ir contra umas das 

regras mais básicas da escola. 

E ainda, ela prometera que acordaria cedo no outro dia, para limpar as 

estufas, depois que Vicky e a professora Karoline fossem para Hogsmeade 

despachar a última encomenda de doces antes das férias de natal. 

 

*** 

 

Mary estava distraída, organizando os vasos com as plantas estranhas da 

professora Karoline, quando ouviu a porta sendo aberta. Era difícil alguém além 

dela e Vicky visitarem aquela estufa, por isso ela se apressou em ver quem poderia 

ser. Na porta estava parado um rapaz bonito que olhava encantado para as plantas 

mágicas.  

Mais surpresa ainda por reparar que ele não usava o uniforme da escola, 

Mary disse: 

- Olá, posso ajudar? 

Ele sorriu para ela e no mesmo instante alguém pulou de trás dele gritando 

com os braços abertos: 
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- HÁ QUANTO TEMPO! 

Mary quase caiu para trás ao se deparar com Sarah Swan, bronzeada e com 

um corte de cabelo diferente, mas com a sua inconfundível fita rosa na cabeça. 

- Sarah?! O que faz aqui? 

- Visitando, oras! Não posso? – perguntou toda sorridente correndo até ela e 

a abraçando. 

Sarah Swan conseguia ser uma pessoa mais imprevisível do que a 

professora Karoline. Mary lembrava exatamente das palavras que ela lhe dissera 

no último dia de aula do sexto ano: o Chris foi embora, não há mais nada que me 

prenda nessa escola! E na outra semana ela lhe mandara uma coruja falando que 

faria um intercâmbio para a Austrália. 

- Não estava com saudades de mim? – perguntou ela fazendo beicinho e 

depois abrindo um grande sorriso – Eu estava! 

Na verdade, Mary ainda não conseguia voltar a considerar Sarah como uma 

amiga, depois de tudo o que ela tinha feito. Então para desviar uma resposta para 

essa pergunta da garota, Mary também fez uma pergunta: 

- Quem é ele? É da Austrália? 

- É sim... – começou Sarah falando baixinho como se fosse um segredo – Ele 

é meu namorado! 

- Sério? – perguntou Mary, lançando um olhar rápido para o rapaz, que 

observava as plantas com muito interesse, sentindo pena dele. 

- Sabe, lá na Austrália ninguém sabe que eu fiz plástica e que... eu fiz coisas 

ruins! Então é muito mais fácil! 

- Mas... – Mary pensou bem antes de perguntar – E o Doumajyd? 

Sarah revirou os olhos e disse com desprezo, trocando magicamente a sua 

personalidade de coelho para a de cobra: 

- Não quero mais o Chris! – disse ela decidida. 

Mary não acreditou nenhum um pouco. 

- É verdade! – ela voltou a ser uma coelhinha feliz e continuou – Esse 

intercâmbio está me fazendo muito bem! Evran – ela indicou o rapaz – é a versão 

australiana do Chris e não o troco por Dragão algum!  

Dessa vez, Mary teve que admitir que talvez Sarah estivesse falando mesmo 

a verdade. Mais feliz por ver que tinha conseguido convencer Mary, Sarah 

continuou explicando: 

- Como agora lá são férias de verão, nós estamos viajando pelo mundo! 

Evran é um grande estudioso de plantas mágicas! Quando eu falei que uma amiga 

minha era assistente da professora de herbologia e que nos deixaria dar uma 

olhada nas estufas, ele não hesitou em vir comigo visitar Hogwarts! 

 As palavras ‘viajando pelo mundo’, ainda reboavam pela cabeça de Mary, 

que pensava em como era fácil para pessoas ricas simplesmente viajar pelo mundo 

nas férias... 

- Mary? Está me ouvindo? 



14 

 

- Ah, desculpa. O que você disse? – Mary voltou a si. 

- Eu disse que eu vi o Chris em Nova York! 

- Viu?! – o coração de Mary deu um salto. 

- Por coincidência, quando estávamos em uma festa. Parece que ele se 

comporta como um rei lá também, sabia? Estava andando como um pavão em 

meio aquele monte de gente importante com uma cantora famosa, loira de cabelos 

cacheados, ao lado dele. 

Mary sentiu algo borbulhando dentro dela, mas se controlou e tentou 

parecer pouco interessada no assunto:  

- Ah, é? 

- Sinto dizer isso, Mary, mas sabe que não tem como você ficar com o Chris. 

Sinceramente, você não é bonita e não tem nada de especial, além de ser uma 

sangue-ruim pobre. Mas não se preocupe! Eu sei que há alguém especial para você 

em algum lugar... 

Mary não ouvia mais a tagarelice de Sarah fazendo pouco dela. Em sua 

cabeça havia apenas a imagem de Doumajyd agarrado com uma loira sem rosto 

definido e de cabelos cacheados. 

Mesmo se Sarah estivesse exagerando para encher a cabeça dela de lagartos 

contra o dragão, aquela fora a única informação que tivera sobre como ele estava. 

Não tinha acontecido nada com ele. Christopher Doumajyd estava muito bem, 

festando junto com celebridades de Nova York. 

Saber que ele estava bem, só fez com que o buraco dentro dela ficasse cada 

vez maior. 

 

 

 

Cap 03 – Pensando no futuro 

 

 

 Férias de Natal, em Londres.  

 

Quando voltou para a sua casa, Mary tinha decidido ocupar a sua cabeça 

com coisas que não fossem Doumajyd. Porém, isso não era nada fácil quando ela 

estava com a sua família.  

Seus pais estavam completamente convictos que sua filha bruxa tinha o 

futuro garantido, já que iria se casar com o melhor partido do mundo mágico. Eles 

não faziam idéia de tudo o que ela havia passado na escola, de como era a sua 

relação com o dragão e também não sabiam o que estava acontecendo agora. Por 

isso, no jantar daquela noite, ela tentara desviar o assunto da conversa sobre como 

eles não teriam mais problemas financeiros muito em breve: 

- Sabe! – ela largou a colher com que tomava a sopa e anunciou – Eu estava 

pensando em trabalhar depois de me formar! 
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- Trabalhar? – perguntou a sua mãe confusa – Você não vai para a 

Academia? 

- Está pirando, Mary? – perguntou seu irmão mais novo, Charles, que 

conseguira crescer uma cabeça a mais que ela naqueles últimos seis meses – Você 

tem que ir para a Academia! O que adianta ser uma bruxa formada em Hogwarts 

se você voltar a viver como uma trouxa? 

- Mas é preciso pagar para entrar na Academia! O senhor não tinha falado 

que o seu emprego não era mais algo garantido, pai? E se passarmos pelos menos 

problemas de antes? Pensem na educação do Charles também! 

- Não se preocupe com dinheiro, Mary. – tranqüilizou sua mãe – Agora eu 

estou trabalhando meio período e se continuarmos economizando como estamos 

fazendo, poderemos pagar seus estudos. 

- E não se preocupe comigo. – informou seu irmão – Meu professor disse 

que eu tenho grandes chances de conseguir uma bolsa de estudos se me esforçar 

para as provas de admissão! 

- E você não tem o Doumajyd, Mary? – perguntou seu pai – Ele não vai 

deixar você ficar em problemas novamente! 

Mary suspirou desistindo. Não importava que rumo ela desse na conversa, 

ela sempre acabava em Doumajyd. E isso só a fazia pensar, amargurada, que todos 

os problemas que ela tivera, e tinha, eram por causa do dragão. 

 

*** 

 

A noite, sentada em sua cama no seu quarto, Mary revirava nos dedos a 

esfera de cristal do tamanho de um pomo de ouro queganhara de Doumajyd. 

Logo depois de ter ido para Nova York, o dragão costumava entrar em 

contato com ela de repente e perguntava se ela estava bem. Geralmente eram 

inquisições rápidas, como se ele estivesse muito ocupado e conseguira arranjar um 

momento para falar com ela. Mas, depois de um tempo, essas chamadas tornara-se 

raras... até que pararam completamente. E continuara assim pelos últimos meses. 

Com raiva, ela jogou a esfera inútil dentro do seu malão aberto e se deitou 

escondendo a cabeça no travesseiro. 

- Inacreditável... – ela resmungou com voz abafada. 

Porém, apesar disso tudo, ela nunca deixava de levar a esfera consigo onde 

quer que fosse. 

 

*** 

 

- Esquecer? – perguntou Vicky surpresa quando ela aparecera na casa de 

Mary no outro dia. 
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- É, decidi que não vou mais pensar nele. Se ele não dá notícias é porque 

não pensa mais em mim! Então tenho todo o direito de não pensar mais nele 

também! 

- Bom... se você diz. – Vicky encolheu os ombros, não acreditando nela, 

assim como Hainault – Mas eu vim aqui perguntar se você vai na comemoração 

surpresa da Hellen que vamos fazer? 

- Comemoração? – perguntou Mary confusa. 

- Não lembra? Eu falei quando nos despedimos na estação que seria 

aniversário da Hellen! 

Hellen era uma outra amiga de infância de Mary e Vicky, mas ao contrário 

das duas ela era trouxa. Quando elas eram pequenas, estavam sempre juntas com 

uma turminha de crianças no bairro em que viviam. Depois de que entraram em 

Hogwarts, Mary e Vicky passaram a vê-los somente nas férias. E quando se 

mudara, Mary quase perdeu o contato com todos. Vicky por outro lado, ainda 

morava no mesmo bairro e sempre trazia novidades sobre eles. 

- Vai ser só uma comemoração nossa, os amigos antigos, em um restaurante 

pequeno perto do nosso bairro, no sábado antes do dia de voltarmos para a escola. 

Sabe, como ela faz aniversário das férias, geralmente seus amigos da escola estão 

viajando, então decidimos fazer uma surpresa esse ano reunindo todo o pessoal. 

Mary pensou que seria uma ótima forma de melhorar o seu humor, 

encontrando com os seus antigos amigos, de quando Hogwarts ainda era só um 

castelo das histórias que Vicky contava sobre o mundo bruxo.  

- Você não quer ir? – perguntou Vicky interpretando mal a expressão da 

amiga. 

- Claro que vou, Vicky! Vai ser ótimo! 

- Que bom! Então esteja na minha casa no sábado! 

 

*** 

 

O restaurante no qual seria realizada a comemoração surpresa se chamava 

Jeanne D’Arc e servia comida francesa, a favorita de Hellen. 

Eles estavam em doze ao todo, reunidos em uma mesa no fundo do 

restaurante que havia sido reservada por Vicky antecipadamente, e da onde 

poderiam fazer bagunça a vontade sem incomodar os outros clientes. 

Mary e Vicky se sentavam em uma das pontas, bem próximas de Hellen e 

de mais dois amigos com a mesma idade delas. 

- Há quanto tempo não nos víamos! – exclamava contente o garoto sentado 

na frente de Mary, falando com ela – Desde que você entrou para aquela escola de 

gente rica nós perdemos o contato! – e ele acrescentou rindo – Mas você não 

parece ter crescido muito, Mary! 

- O mesmo para você, Antony! – retrucou Mary, no mesmo tom de 

brincadeira. 
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- Fala a verdade, Mary, você realmente gosta de estudar lá? – perguntou 

Hellen para ela – A Vicky tudo bem, a família dela é desse mundo de gente 

esnobe, mas você não é! 

- Realmente, – começou Mary, não se sentindo nenhum um pouco 

constrangida em falar com eles a respeito disso – eles são exemplos perfeitos de 

quanto um ser humano pode ser cruel! Totalmente inacreditável! Se não fosse pela 

minha bolsa eu já teria desistido! 

- E o que você vai fazer quando se formar? – perguntou uma garota ruiva 

repleta de sardas, sentada ao lado de Vicky, entrando na conversa. 

- Bom, não penso em nada em especial. – confessou Mary. 

- Ela disse que quer começar a trabalhar. – informou Vicky. 

- Então você está pensando em fazer algo. – disse Antony. 

- Na verdade eu não tenho certeza do que eu poderia fazer. 

- Que estranho... – comentou a garota ruiva. 

- Por quê? – perguntou Hellen. 

- Ora, Mary não era aquela que seguia em frente pelo que acreditava? Eu 

sempre imaginei que ela, dentre todos nós, seria alguém realmente importante 

quando crescesse. 

- É verdade... – falou Antony – Mas as coisas mudam com o tempo, não? 

Acho que dentre todos aqui o objetivo mais brilhante é o meu! 

- Ah, é? – Mary riu – E qual é? 

- Eu vou ser ator de cinema! Em Hollywood! 

Todos na mesa explodiram em risadas. 

- É sério! – resmungou Antony. 

- Você diz isso desde que tinha quatro anos! – Hellen o lembrou – E o que 

você fez quando resolveu aceitar o papel de Peter Pan no teatro da escola? 

Vomitou na Sininho! 

- Era porque eu queria ter sido o Capitão Gancho! – ele se defendeu – Vilões 

sempre são os melhores! 

- Ei, ei! – a menina de cabelos ruivos chamou Mary e Vicky e apontou para 

algum lugar atrás delas – Olhem aquele cara que acabou de entrar! Ele não é 

lindo? 

Mary virou-se para ver de quem ela estava falando. Era um cara alto e loiro, 

mas ela não o conseguiu o ver muito bem por ele ter virado de costas para a mesa 

deles. 

- O que estão olhando? – Antony procurou o motivo das meninas tanto 

olhavam para a porta do restaurante e então gritou de repente acenando – 

Jheremy! Aqui! 

O cara bonito virou ao ouvir o nome e então acenou sorridente em resposta. 

- É meu primo! – informou Antony, como se fosse uma coisa da qual se 

orgulhava – Ele estuda em Hogwarts também, vocês não conhecem? 



18 

 

Mary virou novamente para tentar ver o rosto dele. Foi quando ela 

percebeu que o primo de Antony a encarava surpreso, como se tivesse visto um 

fantasma. Então ele se apressou em vir até a mesa deles, praticamente tropeçando 

pelo caminho. 

- Por que a Mary Ann Weed está aqui?! – perguntou ele para Antony assim 

que chegou a mesa. 

- Conhece ele? – Mary ouviu Vicky lhe perguntar baixinho, enquanto o 

estranho a encarava abertamente. 

Na verdade Mary nunca o tinha visto na escola, coisa que parecia 

impossível por que ele, com aqueles cabelos loiros e olhos verdes, com certeza se 

destacaria e muito. E eram esses olhos verdes, que agora ela podia ver tão bem, 

que a estavam encarando de uma forma intensa, como se estivesse tentando 

confirmar se era ela mesma. Mary já começava a se sentir incomodada quando ele 

percebeu o que estava fazendo e disse: 

- Ah, desculpa. Eu a conheço, mas acho que você não, não é mesmo? – ele 

lhe estendeu a mão – Meu nome é Jheremy Sawbrook, estou no sexto ano em 

Hogwarts, Lufa-lufa. 

- Sério? – perguntou Mary aceitando o cumprimento – Mas eu nunca o vi na 

escola... 

- Haveria algum problema se eu me juntasse a vocês? – ele perguntou 

educadamente e de uma forma geral para o pessoal que estava na mesa. 

Imediatamente, todas as meninas disseram que não haveria problema 

algum e ele tratou logo de cumprimentar Hellen quando soube que era uma 

comemoração pelo aniversário dela. 

- Conhece ele, Vicky? – Mary devolveu a pergunta no mesmo tom que a 

amiga usara antes – Ele é do seu ano. 

- Não. – disse ela – Eu com certeza lembraria dele! 

- Que estranho. – falou Mary o olhando discretamente. 

- Mas eu tenho a sensação de que já o vi em algum lugar... – resmungou 

Vicky desconfiada a imitando. 

- Por que a surpresa quando viu a Mary? – perguntou Antony o amigo 

primo assim que ele se sentou ao lado dele.  

- Porque ela é famosa! – declarou ele – Todos a conhecem na escola! 

- A Mary baixinha é famosa? – perguntou o garoto descrente. 

- Sim! Ela é incrível! Ela enfrentou sozinha os caras que mandavam em 

Hogwarts! 

- Foi impulso! – disse Mary como se estivesse se defendendo, e então 

acrescentou sem graça – Pura defesa. 

Ela não conseguia esconder o fato de que ficara envergonhada com alguém 

que agia como se fosse seu fã ou algo do gênero. 

- E ela foi a vice em um grande concurso de gente rica que elege a cada três 

anos um destaque na sociedade! 
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- Foi sorte! – disse Mary, contente por ele, mesmo empolgado, não ter 

mencionado nada que denunciasse a situação mágica deles. 

- De fato foi muita sorte. – acrescentou ele suspirando de uma forma 

descrente, como se dissesse que era inacreditável ela ter conseguido aquele lugar. 

- Ei! – retrucou Mary depois de um tempo, ao entender o tom que ele usara, 

mas rindo junto com todos da mesa. 

- Mas você não pode negar que o que você fez foi incrível, não é? – ele 

perguntou diretamente para ela. 

- Bem... acho que você é único que pensa assim naquela escola. – ela 

respondeu, contente de pela primeira vez ter recebido um elogio direto por ter 

acabado com a ditadura do D4. 

- Não me importo de ser o único! – anunciou ele com muito orgulho. 

- Do jeito que você fala parece até que gosta da Mary, Jheremy! – comentou 

Antony, rindo. 

- Mas é claro! – ele respondeu. 

Todos da mesa viraram para ele como se para se certificarem de que 

haviam ouvido direito a declaração. Vicky quase se engasgou com a sua bebida e 

Mary sentiu seu estômago afundar diante da sinceridade dele. 

- Não é lógico? – perguntou ele estranhando a reação deles e então tentou 

explicar – A Mary é tipo uma Joana D’Arc em Hogwarts. – ele pegou um dos 

menus do restaurante, que tinha a reprodução de um quadro famoso da santa 

francesa, e mostrou para todos da mesa enquanto falava – Elas têm uma história 

bem parecida. Joana era uma camponesa pobre, mas durante a guerra entre a 

França e a Inglaterra, assumiu a liderança e conquistou a vitória! Por isso é 

considerada uma heroína! Mary foi a única que teve coragem para enfrentar 

aquele grupo temível de ditadores e conseguiu derrotá-los! 

- Eu não sou tão admirável assim... – resmungou Mary, quando percebeu 

que todos da mesa passaram a encará-la com um inconfundível ar de admiração. 

- E depois Joana foi acusada de bruxa e queimada na fogueira! – Jheremy 

acrescentou sério. 

- Agora sim parece um pouco comigo! – disse Mary rindo. 

Todos na mesa riram também, mas somente os três estudantes de Hogwarts 

entenderam as entrelinhas do que fora dito. 

 

*** 

 

- Foi legal, não foi? – perguntou Vicky para Mary no caminho de volta para 

casa. 

- Fazia um tempo que eu não me divertia assim com tantas pessoas! – 

responde ela – Mas eu ainda acho estranho nós nunca termos visto o Jheremy em 

Hogwarts... 

- Sim, muito estranho. – concordou Vicky. 
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- Se alguém bonito como ele passasse pelo corredor, as meninas ficariam 

todas alvoroçadas e ele com certeza iria chamar a atenção... 

- Sabe, Mary, ele pareceu gostar muito de você. 

- Ele mesmo disse isso. 

- Não, estou falando sério! Quando ele disse Eu acho que a Mary deveria ser 

uma advogada e lutar pelos fracos, eu podia jurar que haviam coraçõezinhos dos 

olhos dele! 

Mary não conseguiu evitar rir ao invés de discordar da amiga. Realmente 

aquele tal de Jheremy passou o resto da comemoração olhando para ela com um 

sorriso bobo de menino apaixonado. 

- E eu acho que ele acertou! – acrescentou Vicky. 

- Acertou? – perguntou Mary confusa. 

- Sim, em você ser advogada... Nunca pensou nisso, Mary? 

- Na verdade... não. 

- Seu senso de justiça é forte, – Vicky começou a contar nos dedos – você 

defende as pessoas, não tolera maldades, tem uma personalidade bem definida, é 

autoritária... você seria um advogada perfeita! 

- Será? – Mary pensou que havia um sentido perfeitamente lógico em tudo 

o que a amiga apontara, e isso a fez lembrar de algo que por muito tempo estivera 

adormecido em sua mente – Vicky, lembra da Sharon? 

A garota confirmou com um aceno de cabeça. 

- Você sabe que eu sempre a admirei, não? Então, ela sempre defendeu a 

idéia de que o mundo bruxo deveria ser mais justo, principalmente com pessoas 

como eu. Mesmo ela sendo uma herdeira de uma família tradicional e rica, e 

sempre ter vivido como uma princesa, ela largou tudo isso para lutar pelo que 

acreditava... Eu sempre quis ser igual a ela! 

- Ela faz Direito Bruxo na França, não? – perguntou Vicky. 

- Sim. 

- E... Direito Bruxo não é um curso oferecido pela Academia aqui em 

Londres? 

- ...É. 

- Sabe, Mary, – começou Vicky com um imenso sorriso olhando para o céu, 

para dar mais efeito ao que diria – acho que os sonhos só são distantes para quem 

não acredita realmente neles! Ficar colocando obstáculos e criando distâncias 

nunca nos levam a algum lugar... Eu acho que você deveria realmente tentar a 

Academia depois de se formar! 

Mary respirou fundo pensando naquilo. Vicky tinha razão. Afinal, ela havia 

conseguido entrar em Hogwarts, duas vezes, coisa excepcional para uma sangue-

ruim como ela... por que ela não poderia tentar Direito Bruxo? 

 

*** 
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- ADVOGADA?! – perguntaram em coro seus pais e seu irmão quando 

Mary lhes contou a novidade, no dia em que voltaria para Hogwarts. 

- É. – disse Mary – Eu tinha falado que pretendia trabalhar, mas... pensei 

muito e decidi pelo menos tentar. 

- Mas... não vai ser difícil, Mary? – perguntou sua mãe parecendo 

preocupada – Já é difícil conseguir fazer direito em uma escola de gente normal, 

imagina em uma Academia Bruxa! Suas notas sempre foram razoáveis, não? Você 

não precisa obter aqueles NIEMs para passar? 

- Sim, e é por isso que eu vou me esforçar! – exclamou Mary – Vou dar tudo 

de mim nesse semestre nos estudos e conseguir boas notar nos meus NIEMs! 

Sua mãe lançou um olhar para seu pai como se pedisse o que ele achava 

daquela grande decisão. 

- Eu... – ele começou meio sem jeito – Eu fico orgulhoso de você estar 

pensando no melhor para o seu futuro, filha! 

- Financeiramente eu sei que vou causar incômodos se- 

- Não pense nisso, Mary! – apressou-se em dizer sua mãe, deixando a 

preocupação de lado e se mostrando emocionada com aquilo – O importante 

agora é você se esforçar nos seus estudos! Depois pensaremos no que fazer! 

- Você consegue, Mary! – apoiou o seu irmão. 

Mary sorriu contente. Se sua família apoiava a sua idéia, ela teria coragem 

em tentar qualquer coisa. 

 

 

 

Cap 04 – Alguém igual a mim 

 

 

 Começo de janeiro, em Hogwarts.  

 

Mary não perdeu tempo ao voltar para a escola. Depois de anunciar a sua 

decisão oficialmente para Vicky, ela começou organizando seus horários, para que 

pudesse aproveitar o tempo em que geralmente ficava sem fazer nada na estufa 

para estudar. Começou a prestar uma atenção redobrada nas aulas, e procurava 

não perder tempo se enfurecendo com as brincadeiras de mau gosto dos colegas. 

Passou a utilizar seus intervalos entre aulas para idas freqüentes a biblioteca, onde 

ficava um bom tempo decorando feitiços. 

E era isso que ela estava fazendo naquele momento, andando devagar entre 

as estantes, recitando baixinho as palavras de um livro. 

- Abaffiato... Accio... Aguamenti... Alorromora... Anapneo... Aparecium... Aresto 

Momentum... AvisAAAHHH! – ela caiu de cara no chão. 

Então levantou depressa, ainda tonta pelo tombo, e se deparou com as três 

alunas implicantes da Sonserina rindo entre as estantes que ela acabara de passar. 

http://www.potterish.com/wiki/index.php/Abaffiato
http://www.potterish.com/wiki/index.php/Accio
http://www.potterish.com/wiki/index.php/Aguamenti
http://www.potterish.com/wiki/index.php/Alorromora
http://www.potterish.com/wiki/index.php/Anapneo
http://www.potterish.com/wiki/index.php/Aparecium
http://www.potterish.com/wiki/index.php/Aresto_Momentum
http://www.potterish.com/wiki/index.php/Aresto_Momentum
http://www.potterish.com/wiki/index.php/Aresto_Momentum
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Uma delas havia colocado o pé na frente de Mary para derrubá-la, e ela não 

percebera por estar concentra demais no livro. 

- Será que vocês não dão um tempo?! – perguntou Mary irritada, tentando 

se controlar para não agarrar o cabelo de cada uma delas e as jogar pela janela da 

biblioteca. 

- Não temos culpa se você cai por andar distraída. – se defendeu a ruiva. 

- Foi estúpido da sua parte. – informou a de cabelos encaracolados. 

- Não falem assim, meninas. – defendeu a líder loira – Ela não tem culpa se 

precisa se esforçar tanto em aprender feitiços para tentar esconder que é uma 

sangue-ruim! 

As três gargalharam mais ainda e começaram a dizer mais insultos quando, 

de repente, foram cobertas por uma chuva de livros. Mary deu um pulo para trás 

para não ser atingida também, já as outras não tiveram alternativa a não ser se 

protegerem com os braços. 

- Ah, desculpa! Desculpa! 

Um aluno de óculos de lentes grosas, praticamente escondidos de baixo de 

uma juba de cabelos loiros escorridos pela testa, apareceu da estante atrás delas. 

Mary deduziu que ele havia tropeçado por não enxergar direito e, ao tentar 

segurar na estante para não cair, acabara derrubando todo o conteúdo desta em 

cima das garotas. 

- Você derrubou livros pesados em cima de nós! – acusou a de cabelos 

encaracolados com uma voz esganiçada pela raiva. 

- Eu me machuquei! – quase chorou a ruiva, procurando por hematomas 

nos braços – Preciso ir para a enfermaria! 

- Quem é você?! – exigiu saber a líder furiosa – Me diga seu nome e ano! O 

diretor irá tomar providências sobre isso! 

- Jhe-Jheremy Sawbrook, sexto ano. – informou ele se encolhendo, 

tremendo de medo da garota. 

Mary o encarou chocada. 

- Espere por no mínimo uma detenção, Sawbrook! – informou a líder 

pegando a amiga ruiva pelos ombros e saindo com ela e a outra para irem para a 

enfermaria. 

- Chega a ser engraçado, não? – o garoto perguntou rindo para Mary, 

mudando instantaneamente seu modo de agir quando as garotas desapareceram 

pela porta da biblioteca – Acham que o mundo gira em torno delas! 

- Você... – Mary tentou encontrar palavras que não saíssem embaralhadas 

pela sua surpresa – Você é mesmo o Jheremy Sawbrook? 

Ainda rindo, ele ergueu a franja que lhe cobria o rosto e tirou os óculos, 

revelando seus olhos verdes. 

- Mentira... – foi a única coisa que Mary conseguiu murmurar, pensando 

que isso explicava muita coisa. 
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*** 

 

- O pessoal de Hogwarts realmente não vale a pena, não é mesmo? – 

perguntou Jheremy distraído dobrando um pedaço de papel de avisos da 

biblioteca – Eu não quero me envolver muito e chamar a atenção... 

Mary permaneceu calada, apenas observando a concentração dele em 

dobrar o papel e ao mesmo tempo contar o motivo pelo qual agia daquela maneira 

na escola. Ela o havia levado até a Torre do Desabafo, onde poderiam fugir por 

um tempo até que as garotas da Sonserina se acalmassem. 

- Sabe, eu também sou um sangue-ruim e minha família não é muito rica. – 

continuou ele – Só falta um pouco mais de um ano para eu me formar. Tudo o que 

quero é concluir meus estudos aqui de uma forma pacífica, sem me envolver com 

essas pessoas arrogantes que fazem coisas cruéis. 

Mary ouviu essa confissão como se fosse um eco de seus próprios 

pensamentos. Antes de ter recebido a Tarja Vermelha. Sua intenção também era a 

de se formar sem se envolver. Então, havia alguém que pensava como ela em 

Hogwarts. 

Jheremy finalizou a sua dobradura no papel e mostrou para ela um 

pequeno avião, dizendo orgulhosamente: 

- Pronto! 

- ...O quê? – Mary não entendeu o que ele pretendia. 

O garoto procurou em volta e então pegou algo no chão. 

- Aqui. Essa formiga é você, e esse avião sou eu. – ele colocou a formiga no 

papel e foi até a grande janela. 

Mary o seguiu, curiosa em saber o que ele faria com aquilo. Então ele jogou 

o aviãozinho com a formiga pela janela em direção à Floresta Proibida. 

- Às vezes você não pensa que seria bom poder fazer isso? Simplesmente 

sair voando e ir para bem longe dessa escola? 

A aviãzinho deslizou suavemente, cruzando o ar dos terrenos de Hogwarts, 

e continuou o seu caminho até cair em um ponto distante entre as árvores da 

floresta. Mary observou todo aquele movimento pensando que realmente seria 

bom, poder voar e fugir de tudo. 

- Mary, você poderia ser minha amiga? – Jheremy perguntou de repente, 

como se por todo aquele tempo, estivesse reunindo coragem para dizer aquilo. 

- Amiga? – Mary se espantou com a pergunta repentina e o encarou 

surpresa. 

Nunca alguém havia lhe pedido para que ela fosse sua amiga. Geralmente, 

as pessoas não perguntavam isso diretamente e daquela forma. 

- Na verdade, – ele continuou arrumando os óculos desajeitadamente – 

seria bom se você fosse a minha namorada! 

- Quê?! – Mary se surpreendeu ainda mais. 

- Você não tem mais nada a ver com o Doumajyd, não? 
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Mary abriu a boca para dizer algo, mas nada saiu. Simplesmente porque ela 

não tinha uma resposta para aquela pergunta. 

- Eu sei que sou mais novo que você, mas não precisa responder agora! – ele 

apressou-se em acrescentar, empolgado em continuar diante da reação dela – 

Sabe, primeiramente podemos ser amigos, o que acha? 

- Jheremy, eu- 

Ela não pôde responder, pois ele inclinara a cabeça para ficar na altura dos 

olhos dela, muito próximo ao seu rosto, e então perguntou: 

- Pode vir comigo agora? 

Mary pestanejou, tentando se afastar, e perguntou nervosa: 

- Pa-para onde? 

 

*** 

 

Mary não conseguia nem respirar diante do que via. Os flashs de câmeras, 

as luzes ofuscantes, o prateado dos cenários montados, os cabides com roupas 

deslumbrantes espalhados por todo o local, o corre-corre da produção... 

- Mentira... – fui tudo o que ela conseguiu murmurar enquanto observava, 

de um canto da sala, Jheremy ser fotografado – Ele é... um modelo?... 

Ele insistira em levá-la para Hogsmeade, onde prometera lhe mostrar o 

lugar em que trabalhava. Durante todo o caminho ele ficou falando como ela iria 

gostar de conhecer os bastidores da produção de uma revista de moda famosa 

entre os jovens, mas ele não havia mencionado, em momento algum, que ele seria 

a estrela principal. Agora lá estava ele, agindo como um profissional, nem um 

pouco parecido com o aluno desajeitado de óculos grossos que passava 

despercebido em Hogwarts. 

Mary pensou que agora poderia falar para Vicky o porquê da sensação de 

ela já o ter visto, mas não em Hogwarts. A garota tinha várias coleções de revistas 

bruxas, e ele provavelmente estaria em algumas delas. 

- Bom Trabalho, Jerry! – disse o fotografo, anunciando que havia finalizado. 

- Será que poderia tirar algumas fotos minhas com ela? – Jheremy pediu, 

apontando para Mary. 

Ela estava tão perdida em pensamentos, fazendo ligações, que se assustou 

quando percebeu que falavam dela: 

- O quê?! 

- Tudo bem, Mary! – ele foi até ela e a puxou pela mão – Só algumas fotos! 

Aproveita que é uma oportunidade rara! 

- Ma-mas eu não quero fotos minhas em revistas! – ela tentou fugir. 

- Não se preocupe, elas não irão aparecer em revistas... Amy! – ele chamou 

uma moça do outro lado da sala estralando os dedos – Faz a maquiagem dela 

aqui, por favor? E arranja algo legal para ela vestir também!  
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Sem ter como dizer não diante de toda a boa vontade do pessoal da 

produção em atender o capricho do modelo, Mary acabou aceitando. 

 

 

 

Cap 05 – Na Tesouros 

 

 

Em um alto edifício de Nova York, diante de uma grande janela de um 

quarto mal iluminado, uma figura de cabelos bagunçados observava atentamente 

as luzes da cidade abaixo dele. Ao seu lado, jogada de qualquer maneira, estava 

um exemplar da revista Tesouros.  

 

*** 

 

 Três dias depois, quando Mary entrou na sala de aula, sentiu uma 

atmosfera estranha no ar. Todos lhe lançavam olhares intensos, e ela ficou um 

tempo parada na porta, tentando decidir o que faria: entrava de uma vez ou 

voltava e se trancava no seu dormitório pelo resto do dia. 

Mas antes de poder escolher, sentiu uma sensação estranha que há muito 

tempo não sentia. Então rapidamente procurou por algo na mochila enquanto saia 

correndo, com o coração acelerado. A esfera de cristal estava tentando chamar a 

sua atenção, e praticamente pulava entre as outras coisas dentro da mochila. 

Mary a tirou rapidamente, vendo a fumaça azulada tomar forma, enquanto 

seguia para a sua torre, não muito longe dali.  

‘Será que finalmente depois de tanto tempo...’, ela se perguntava prendendo a 

respiração. 

- E aí, Cogumelo?! – cumprimentou a pequena figura de Simon Nissenson 

acenando de uma maneira muito alegre na esfera – Quanto tempo! 

- Simon?! – perguntou Mary surpresa, mas ao mesmo tempo se 

repreendendo mentalmente por ter imaginado que poderia ser outra pessoa. 

- Eu vi a Tesouros desse mês! – disse ele – Incrível, hein?! 

- Viu o quê? – perguntou ela confusa, chegando à torre. 

- Bem seu estilo ficar fingindo que não sabe de nada! – ele riu. 

De repente a figura de Nissenson desapareceu e foi substituída pela de 

MacGilleain, que informou com a mesma empolgação do amigo: 

- Como essa revista é vendida internacionalmente, é bem provável que o 

Chris a veja! 

- Eu realmente não sei do que vocês estão falando, Adam. – disse ela, 

mesmo assim rindo. 

- Ah, entendi, esse era o seu plano, não é? – MacGilleain perguntou 

desconfiado – Fazer com que ele fique com ciúmes e volte correndo? 
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- Vocês não mudaram nenhum um pouco depois da formatura, não? Pensei 

que iriam se tornar adultos, mas ficam aí rindo como dois garotos bobos! Eu já 

disse que não sei do que estão falando! 

Dessa vez a figura de MacGilleain foi trocada pela de Nissenson. Mary 

supôs que os dois ficavam tomando a esfera um do outro. 

- De qualquer forma nos vemos no almoço! – disse o dragão. 

- Vamos aproveitar e comemorar a sua estréia! – a cabeça de MacGilleain 

apareceu momentaneamente. 

- Até depois, Cogumelo! – se despediu Nissenson, e a sua imagem voltou a 

ser um redemoinho de fumaça azulada. 

- Que estréia?! – Mary perguntou irritada para a esfera, mas ninguém a 

responderia mais – Inacreditável! 

- Ah! Aí está você! 

Mary se virou para ver quem acabara de entrar correndo na torre e se 

deparou com um Jheremy ofegante, mas parecendo extremamente feliz. 

- Eu estava a procurando pela escola inteira! – disse ele sorrindo, lhe 

estendendo uma revista – Já viu isso?  

Os olhos de Mary se arregalaram diante daquilo. 

- QUÊ?! – ela arrancou a revista das mãos dele para poder ver melhor. 

Era um dos números da Tesouros, uma das revistas bruxas sobre moda 

mais famosa da sociedade bruxa, que era lançada também internacionalmente. Na 

capa, estava uma das fotos que ela havia tirado junto com Jheremy naquele dia me 

Hogsmeade. A que ele a abraçava e a erguia para que ela ficasse uma cabeça maior 

que ele, já que a realidade era o contrário. 

- Você disse que não seriam publicadas! – ela praticamente rosnou para ele. 

- Eu disse para eles que essas fotos seriam para você! – ele se defendeu – 

Mas o editor gostou delas e eu não podia dizer não para o meu chefe!... Mas essa 

foto ficou muito boa, não? Você até parece uma profissional! Se começar a 

trabalhar nesse ramo, com certeza- 

- Não dá. – Mary suspirou, como um tom de ponto final – Realmente é 

impossível... 

- Claro que é possível! Eu tenho certeza de que você poderia ser uma 

modelo, apesar da altura! 

- Não estou falando disso, Jheremy! 

- ...Não? – perguntou ele confuso. 

- Eu não posso ser sua amiga assim. Você se esconde, ninguém sabe da sua 

fama. Mas eu não tenho como me esconder disso. Agora eu entendi os olhares 

mortais que recebi antes na sala! Não posso... O que foi? Por que está chorando?! – 

Mary o encarou chocada. 

- É que... – ele fungou, tentando secar os olhos por debaixo dos óculos – É 

que você disse que não pode ser minha amiga... 
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E então ele soluçou ainda mais, escondendo o rosto nas mãos, e deixou 

Mary completamente sem saber o que fazer. 

- Não chore! – ela tentou buscar, desesperada, alguma maneira de fazê-lo 

parar – Você é um homem, não é?! Não pode chorar assim! 

- Me desculpe! – pediu ele fungando – Foi minha culpa! Não diga que não 

será mais minha amiga por causa disso! 

- Não era isso que eu queria dizer! Eu só... Ok, eu retiro o que eu disse, 

portanto pare de chorar! Eu sou sua amiga! 

- Sério? – ele perguntou se acalmando, tirando os óculos e enxugando os 

olhos – Sério mesmo? 

- É sério. – ela respondeu. 

- Que bom! – ele a abraçou e a tirou do chão e começou a rodar com ela pela 

torre – Eu prometo que não vou deixar que algo assim aconteça de novo! Por isso 

continue sendo minha amiga! 

- Ok, ok, entendi! – disse ela rindo – Agora me solta! Eu vou ficar ton- 

- Olá! 

O coração de Mary quase parou ao ouvir aquela voz vinda da entrada da 

torre. Lá estava Ryan Hainault, observando calmamente a cena. Ao perceber que 

havia mais alguém ali, Jheremy imediatamente a recolocou no chão sem graça. 

- Desculpe. Interrompi? – perguntou Hainault olhando de um para o outro. 

- Não, não interrompeu! – Mary apressou-se em dizer, indo até ele – O que 

está fazendo aqui na escola? Algum problema? 

- Hoje vai ser a festa de inauguração da Ala dos Dragões, não lembra? Pelo 

que eu fiquei sabendo havia até um marcador com a contagem regressiva na frente 

dos panos que escondiam a reforma no Salão Principal. 

- Ah, então foi por isso que o Simon e o Adam falaram aquilo antes... – ela 

conseguiu achar um sentido na conversa estranha que tivera com os outros 

Dragões momentos atrás. 

- Ele está bem? – perguntou Hainault. 

- Ele? – Mary olhou em volta procurando por Jheremy, momentaneamente 

esquecido por ela – Onde ele está?! 

- Acabou de sair sem dizer nada. – informou o dragão – Fiz algo errado? 

Parece que ele não gostou nada de eu ter aparecido. 

- Não entenda mal, Ryan. Ele é um amigo meu aqui em Hogwarts. Mas ele 

não é muito fã do D4, por isso deve ter fugido. 

- Ele deixou algo ali. – Hainault apontou para a janela, onde Jheremy havia 

esquecido a revista. 

- Ah, isso é... Ah, meu Merlin! – Mary se lembrou de algo de repente – A 

aula! Tô ferrada! Vou ganhar outra detenção! Preciso ir, Ryan! A gente se vê 

depois! Até! – e ela saiu apressada. 
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Hainault riu dela e foi até a janela pegar a revista, que ela também acabara 

esquecendo na pressa. Porém, ao ver a capa, sua expressão divertimento foi 

imediatamente substituída por uma de preocupado. 

  

*** 

 

 - Uaaauuu... – foi tudo o que Mary conseguiu pronunciar ao subir as 

escadas da Ala Especial, agora oficialmente renomeada como Ala dos Dragões, e 

se deparar com o novo visual. 

Ela tinha se acostumado a ver aquele espaço como o lugar dos Dragões, 

onde havia uma mesa para as refeições dos quatro, poltronas confortáveis, uma 

lareira grande, cortinas volumosas nas grandes janelas, um espaço razoável com 

coisas legais para eles matarem aulas... Tanto, que a mudança estava muito além 

do que ela poderia ter imaginado encontrar. 

Além de ter sido ampliada, para que um número maior de mesas e 

poltronas coubessem ali, havia sido acrescentado também, no meio do espaço, 

uma estátua de quatros dragões juntos, cada um levando no peito o símbolo de 

uma das casas. Em cima da lareira, havia sido colocado um quadro enorme, com a 

pintura em tamanho real do D4 com suas vestes de Hogwarts. Mary se aproximou 

e ficou diante da obra, para poder vê-la melhor. Lá estava MacGilleain e 

Nissenson, o primeiro com seu jeito natural de ser encantador e o segundo com o 

seu ar inteligente. Logo depois estava Hainault, com a sua imagem sempre 

tranqüila e serena, apenas levemente sorrindo. Mas, na parte da pintura da qual 

Mary não conseguia tirar os olhos, estava um bruxo de cabelos bagunçados, que a 

encarava com um ar de total desprezo e arrogância. O Doumajyd ali parecia mais 

real do que a imagem do dragão que ela guardava em seus pensamentos. Parada 

diante do quadro, Mary teve que admitir para si mesma que desejava como nunca 

poder ter o verdadeiro Doumajyd diante dela. 

- Se você continuar olhando desse jeito, o quadro vai cair. – comentou 

Hainault bem perto a orelha dela, quase a fazendo desmaiar com o susto. 

Ao mesmo tempo, os outros Dragões explodiram e risadas atrás dela: 

- Ela estava mesmo hipnotizada! – disse MacGilleain. 

- Geralmente a composição química da tinta mágica ainda fresca causa isso 

nas pessoas! – informou Nissenson rindo mais ainda – Garanto que ela nem 

percebeu que tínhamos chegado, mesmo com a nossa legião de fãs em Hogwarts 

gastando todo o ar de seus pulmões! 

- É bom ver vocês também. – cumprimentou Mary ironicamente, 

percebendo que, realmente, todas as alunas de Hogwarts estavam ali fazendo 

alvoroço por eles. 

- Licença! Licença! Estou passando! – Vicky veio tentando abrir caminho 

por entre as alunas que se acotovelavam umas nas outras – DÁ PRA SAIR DA 
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FRENTE! – Com o grito ela conseguiu chegar até onde estavam Mary e os Dragões 

e foi direto acusando Nissenson – Você me deixou para trás! 

- Eu... anhm... Vamos para a nossa mesa! – disse ele mudando de assunto e 

saindo para um dos lados mais bem decorados da nova Ala junto com 

MacGilleain. 

- Ei! Não terminei ainda! – Vicky foi atrás dele decidida. 

- Mesa? – Mary perguntou para Hainault. 

- Um espaço que foi feito exclusivamente para nós, os Dragões, para 

quando viermos aqui em Hogwarts. – ele informou como se fosse algo qualquer, 

seguindo os amigos também. 

- Inacreditável... – ela murmurou indo atrás dele, finalmente entendendo o 

que havia a mais naquela reforma patrocinada por eles. 

Com um espaço somente deles na nova Ala, eles poderiam aparecer na 

escola quando bem entendessem, sem precisar de um motivo. 

E esse espaço era totalmente diferenciado do restante. Ele ficava bem em 

frente a uma grande janela com uma sacada, decorada com cortinas negras de 

estrelas douradas. Tudo ali refletia o D4, tendo inclusive pequenas molduras na 

parede, com fotos deles dos anos em que haviam estudado em Hogwarts. 

- Completamente inacreditável... – disse Mary mais uma vez diante daquilo, 

deixando-se cair sentada em um sofá de veludo da mesma cor que a cortina, 

enquanto admirava em volta. 

- Vai dizer que não ficará feliz com visitas nossas aqui, Mary? – perguntou 

MacGilleain diante do comentário dela, ao mesmo tempo em que bandejas 

repletas de doces finos e chás surgiram na mesa. 

- Posso viver muito bem sem vocês! – ela informou com um tom arrogante, 

imitando o modo de eles agirem. 

- Se é o que vocês diz... – falou Nissenson encolhendo os ombros, tentando 

se afastar educadamente de uma Vicky que insistia em ficar do seu lado – Não 

vamos mais vir salvá-la quando estiver em problemas. 

- Parece até que você está feliz nesse último ano. – riu MacGilleain. 

- Feliz, nada! – defendeu-se Mary – O pessoal daqui continua sendo 

insuportável! 

- Garanto que se o Chris estivesse aqui você não admitiria isso! 

- E por que não? – ela perguntou, procurando fazer uma expressão de 

indignação – Não tenho nada mais a ver com aquele idiota para ficar escondendo 

algo dele! 

- Ela só está se fazendo de forte. – informou Vicky, se servindo dos doces. 

Mary lhe lançou um olhar mortal, mas eles riram. 

- Não estou não! – ela se defendeu. 

- Tudo bem, Mary. – disse MacGilleain – Nunca podemos prever o que o 

Chris fará. Se você acha que não vai conseguir agüentá-lo, não somos nós que 

iremos tentar a convencer do contrário.  
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- Um dia você achará alguém para você, seja dragão ou não. – 

complementou Nissenson – Mas eu passo! 

- Eu também! – MacGilleain levantou a mão. 

- E quem disse que eu quero algum de vocês?! – perguntou Mary rindo – Eu 

passo também! 

   

 ‚Naquele dia, eu percebi como sentia falta de passar um tempo rindo com eles, e 

como seria divertido se pudéssemos ter vidas normais de estudantes naquela escola e 

sermos amigos... 

Porém, aquele momento alegre estava apenas anunciando a tempestade que viria 

depois, e acabaria por ruir toda a minha estabilidade em Hogwarts... 

Foi quando, no outro dia, eu cheguei ao meu lugar na sala de transfiguração e me 

deparei com algo que eu nunca mais esperava ver na minha vida. 

Enquanto eu ainda estava chocada diante daquilo, alguém saiu correndo da sala, 

anunciando para a escola inteira‛:  

 

- A TARJA VERMELHA!!! MARY ANN WEED RECEBEU A TARJA 

VERMELHA!!! 

 

 

 

Cap 06 – A volta da Tarja Vermelha 

 

 

 ‚Havia mais de um ano que não víamos a sentença de morte do D4, a Tarja 

Vermelha. 

Aquele era o símbolo do poder que os Dragões exerceram por vários anos em 

Hogwarts. A vida escolar de quem a recebia estava condenada a acabar a partir do 

momento em que seu nome era anunciado por um dedo-duro. Sobre o comando de 

Doumajyd, todos os alunos se empenhavam em tornar a vida de quem recebera a tarja em 

um verdadeiro inferno. Torturavam tanto física quanto psicologicamente, até que essa 

pessoa não suportasse e sua única alternativa fosse sair da escola. 

Quando a tarja cor de sangue com os dizeres ‘Cortesia do D4’ aparecia na mesa de 

algum aluno, alguém saia anunciando para a escola inteira que o show iria começar. 

Rapidamente todos em Hogwarts abandonavam sem receio suas aulas para se reunirem no 

Salão Principal, e a vítima da vez era arrastada até o meio dele. O D4 sempre aparecia e 

ocupava seus lugares de honra na frente do salão de onde ficavam assistindo e comandando 

o ‘espet{culo’... A vítima que resistisse a essa primeira fase, somente iria prolongar seu 

sofrimento... 

Depois de ter passado por isso e ter sido salva por Ryan Hainault, eu enfrentei os 

piores dias da minha vida como estudante de magia. Mas quando não agüentei mais 
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continuar calada e declarei guerra ao D4, Doumajyd tentou de várias formas negociar uma 

rendição comigo... 

E quando ele ficou doente em Hogsmeade, depois de ter me esperado por quatro 

horas debaixo da neve, ele prometeu que aboliria as Tarjas Vermelhas para sempre... e 

Doumajyd sempre cumpriu o que prometeu... Então, com a sua ida para Nova York, essas 

trajas haviam se tornado apenas histórias antigas em Hogwarts...  

Porém...‛   

 

Mary foi arrastada pelas meninas da Sonserina até o Salão Principal, onde 

os alunos já esperavam com sorrisos sinistros. 

- O QUE ESTÁ ACONTECENDO?! – ela berrava tentando procurar por 

uma explicação – AS TARJAS VERMELHAS NÃO EXISTEM MAIS! ISSO DEVE 

SER UMA BRINCADEIRA DE MAU GOSTO! 

- Não é brincadeira! – anunciou um aluno da Sonserina, que antigamente 

costumava ajudar Doumajyd com as torturas, mostrando para todos do Salão um 

pergaminho – O próprio Doumajyd me enviou a tarja junto com uma carta de 

Nova York! – e ele começou a ler alto o que estava escrito no pergaminho para que 

todos pudessem ouvir – Hoje, depois de muito tempo, a Tarja Vermelha vai voltar 

a ditar as regras em Hogwarts! Deixo o resto com vocês! Christopher Doumajyd, 

líder do D4! 

Uma explosão de palmas e gritos tomou conta de todo o salão. 

- É MENTIRA! – Mary quase chorava, verificando que realmente não era 

uma brincadeira e todos ali estava dispostos a seguir a ordem do líder dos 

Dragões. 

Mas... aquilo não poderia ser verdade. 

O mesmo aluno do pergaminho se aproximou e disse baixinho, quebrando 

um ovo na cabeça dela: 

- Não é mentira, sangue-ruim! – e então gritou para o salão – COMEÇEM! – 

dando início ao bombardeio de ovos vindos de todas as direções, lançados pelos 

outros alunos. 

Depois de ser coberta por ovos quebrados, Mary começou a ser empurrada 

e jogada dentro do cerco de alunos. Ela tentava inutilmente fugir, mas era apenas 

uma contra as centenas de alunos de Hogwarts. Recebendo insultos aos berros, 

sendo acertada por vários golpes que lhe tiravam o ar e jogada toda hora para que 

caísse no chão, Mary tentava em vão lutar e se defender, e em sua cabeça ela só 

conseguia repetir o mesmo pensamento: não podia ser verdade, aquilo não estava 

acontecendo.  

- MARY! – ela ouviu a voz desesperada de Vicky por entre a multidão de 

alunos. 

A garota provavelmente estava sendo impedida de se aproximar para 

ajudá-la pelos seus colegas. 
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Por fim, Mary caiu no chão, totalmente desorientada, não tendo mais como 

se manter de pé em meio a tanta pressão. Ofegante e confusa com tudo o que 

estava acontecendo, ela apenas desejou que aquilo fosse um pesadelo. 

Então, de repente, uma mão estendida surgiu diante de seus olhos, como se 

lhe estivesse oferecendo ajuda. Rapidamente ela olhou para cima, e mal conseguiu 

respirar quando se deparou com Jheremy Sawbrook, parado ao seu lado, diante 

dos olhares curiosos de todos. Por que aquele aluno que vivia escondido na 

biblioteca e não falava com ninguém estava tentando ajudá-la? 

Os olhos de Mary se encheram de lágrimas. Jheremy estava indo contra 

todos os seus princípios lhe estendendo a mão daquele jeito. Ele poderia ser 

espancado também, assim como Sarah havia sido no passado. 

- Se levante, Mary. – disse ele simplesmente, mas Mary não se moveu. 

- Ei, quatro olhos! – rosnou incrédulo o aluno da Sonserina que recebera as 

ordens de Doumajyd – O que pensa que está fazendo?! 

Jheremy lançou um olhar intenso para Mary, como se estivesse tomando 

coragem. Então foi até o aluno que lhe perguntara e lhe deu um soco no nariz em 

resposta, gritando: 

- EU É QUE PERGUNTO! – ele olhou furioso para todos a sua volta, que o 

encaravam surpresos, enquanto o aluno que recebera o soco ainda estava estirado 

no chão. 

Por estarem surpresos com a reação agressiva dele, outros dois alunos, que 

também sempre seguiam as ordens do líder do D4 com as Tarjas Vermelhas, não 

reagiram imediatamente. Mas assim que voltaram a si, pensaram em fazer 

Jheremy pagar pelo soco dado no colega.   

- Quem você acha que é?! – um deles avançou, tentando também lhe dar 

um soco no rosto, mas Jheremy foi mais rápido e desviou, lhe acertando no 

estômago e o fazendo se dobrar de dor e ir para o chão também. 

Porém, nesse movimento, seus óculos acabaram caindo, e assim que seu 

rosto ficou visível, todas as garotas prenderam a respiração.  

- Não pode ser! – começou exclamando uma e logo todas falavam ao 

mesmo tempo, não acreditando no que viam. 

- Por que o Jerry está aqui na escola?! – perguntou chocada a líder das 

meninas da Sonserina, tentando entender. 

Como todos ficaram paralisados com a revelação da sua identidade famosa, 

Jheremy foi até Mary e a ajudou a se levantar. Ele a segurou firmemente para que 

ela não caísse, já que ela não demonstrava ter força ou vontade de ficar de pé, e a 

levou do Salão Principal, dando ordem para que os alunos saíssem da frente, e 

sendo obedecido. 

 

*** 
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- Tarja Vermelha?! – Hainault se esqueceu totalmente da sua calma diante 

dessa notícia e quase se engasgou com o seu chá. 

Ele e MacGilleain estavam reunidos para o almoço da Academia Bruxa 

quando Nissenson chegou e lhes falou sobre o que tinha se passado em Hogwarts. 

- A Vicky me contou pela esfera agora pouco! – ele continuou – Ela estava 

furiosa e eu pensei que a esfera iria rachar com os gritos dela... O que acham? 

- O Chris pode muito bem ter feito isso. – comentou MacGilleain – Não se 

esqueçam daquela revista... 

- Mas ele não teria nos avisado? – perguntou Nissenson. 

- Não seria a primeira vez que ele entrega uma tarja sem nos avisar... – disse 

Hainault, pensativo e parecendo muito preocupado. 

- O que o Chris está pensando? – perguntou Nissenson de mau humor se 

sentando de qualquer jeito ao lado dos amigos, ao mesmo tempo em que Hainault 

se levantava – Aonde vai Ryan? 

- Preciso falar com a Mary. Ela não deve estar bem... 

 

*** 

 

Depois de levar Mary para a enfermaria, Jheremy pediu para que ela ficasse 

ali até ele poder resolver as coisas e saiu. 

Mary não tinha tantos machucados como da última vez em que fora 

atacada pela fúria dos alunos de Hogwarts, por isso a enfermeira não gastou 

muito tempo em tratá-la. Porém, a sua ferida era algo muito mais profundo. 

Como Doumajyd poderia ter feito aquilo?... Por quê? 

Ela pegou sua mochila do lado da cama e retirou de um dos bolsos a sua 

esfera. 

- O que está havendo com ele?... – ela se perguntou em um murmuro, 

fechando os olhos e segurando a esfera firmemente na mão, desejando que ela 

funcionasse e entrasse em contato com o Dragão novamente, para que tudo 

pudesse ser esclarecido. 

- Olá. 

Mary olhou assustada para porta da enfermaria. Lá estava Hainault, 

avaliando a sua situação de longe, para concluir se poderia entrar ou não. 

- Você está bem? 

Mary confirmou com uma aceno fraco de cabeça. 

- Mas não parece. 

Ela também confirmou do mesmo modo, e então perguntou: 

- Vocês sabiam?... sobre a tarja? 

- Não. – respondeu o dragão indo até o lado da cama em que ela estava e se 

sentando em uma cadeira – Foi uma surpresa para nós também. 
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- Por... por que ele fez isso? – ela tentou perguntar, se segurando para não 

começar a chorar – Se ele não quer mais falar comigo, tudo bem... Mas precisava 

ter mandado a tarja? 

- Não acha que é uma boa oportunidade? 

- Oportunidade? – ela perguntou confusa. 

- Você não pode continuar assim, só se perguntando, não?... Vá atrás dele. 

- Q-quê?! – ela gaguejou surpresa. 

- Vá para Nova York. – disse Hainault, como se fosse algo muito simples – 

Vá para lá, se encontre com ele e se certifique de tudo. Pergunte o que ele está 

pensando e não fique aqui se destruindo tentando achar uma resposta para o que 

se passa na cabeça do Chris. 

- Mas... – Mary tentava raciocinar com essa sugestão – Talvez tenha um 

motivo para ele não ter deixado notícias. Mesmo se tratando do Doumajyd... deve 

haver algum motivo. – ela terminou sem muita convicção. 

- Você tem medo? – perguntou Hainault. 

- Eu... 

- Você tem medo que o Chris diga que realmente acabou? 

Mary lhe lançou um olhar triste e disse em um murmuro: 

- Mas não é como se ele já tivesse dito isso? 

- ...Será? Se você continuar fugindo, essa dúvida só irá crescer e as 

desculpas só irão aumentar... E essa não é uma atitude típica sua, não? A Mary 

Ann Weed que eu conheço não foge das dificuldades. 

Ela não conseguiu dar uma resposta diante daquilo. 

- Pense bem nisso, Mary. – pediu o dragão se levantando e saindo, para que 

ela pudesse ficar sozinha com seus pensamentos. 

 

*** 

 

 ‚Depois que o Ryan foi embora, eu passei o resto do dia e da noite pensando no que 

ele falara.  

Me imaginei indo para Nova York, encontrando Doumajyd em uma das suas festas 

com a cantora loira sem rosto e socando o nariz dele ao mesmo tempo em que berrava: 

QUEM VOCÊ PENSA QUE É PARA FAZER ISSO COMIGO, IDIOTA?!... Mas essa 

era só a minha vontade... Não havia como eu ir para lá... 

Ryan às vezes esquecia-se do pequeno detalhe de que eu não pertenço ao mesmo 

mundo de luxo que eles. Viajar não é algo simples e rotineiro. Eu não posso simplesmente 

viajar, por exemplo, para visitar a minha tia que mora no mesmo país que eu. Então como 

posso atravessar um oceano apenas para perguntar para Doumajyd o que ele tem naquela 

cabeça de cabelo ruim?... 

Mas, se eu soubesse ainda naquele dia que, logo ao amanhecer, Vicky entraria 

correndo pela enfermaria segurando uma carta do meu irmão nas mãos dizendo que havia 

uma surpresa para mim...‛  
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- MARY! MARY! MARY! –Vicky praticamente pulou em cima da cama para 

poder acordar a amiga, esfregando uma carta em seu rosto – VOCÊ NÃO VAI 

ACREDITAR! 

- O que foi? – Mary resmungou, demonstrando todo o mau humor de 

alguém que não havia conseguido dormir direito durante toda a noite. 

- O CHARLES! 

- O que aconteceu com o meu irmão?! – ela se ergueu em um pulo, 

pensando que algo ruim poderia ter acontecido. 

- LEIA!  

A garota colocou a carta diante dos olhos dela, mas Mary não conseguia 

definir nada do que estava escrito por ainda estar com a visão prejudicada pelo 

sono. Então Vicky tomou a iniciativa:  

- Ok, eu leio! – e começou – ‘Mary, você não vai acreditar! Um mês atrás 

participei de uma promoção em um mercado onde eu trabalhei. Eu preenchi 

alguns cupons que ganhei do meu chefe com o seu nome... E VOCÊ GANHOU!’ 

- ... Eu... ganhei? – perguntou Mary babosamente, ainda tentando assimilar 

tudo o que a amiga lera, e que fora dito de uma forma muito rápida para que sua 

cabeça, naquele estado, pudesse acompanhar. 

- Advinha o que você ganhou! – disse Vicky, dando pulinhos com a carta e 

quase fazendo a cama da enfermaria desmontar. 

- O quê? – perguntou ela, não estando em condições para adivinhar. 

- UMA VIAGEM DE TRÊS DIAS PARA O LUGAR QUE VOCÊ 

ESCOLHER! 

O grito de Vicky ainda ecoou por alguns instantes na mente de Mary até ele 

formar um sentido claro... ela havia ganho uma viagem... para onde ela quisesse 

ir?... Isso significava que... 

- Você vai para Nova York, não vai? – perguntou Vicky, parecendo 

preocupada com a reação indefinida de Mary. 

- ... Nova York? – Mary repetiu, pensando que aquilo era uma ilusão criada 

pela sua mente confusa com os acontecimentos dos últimos tempos.  

- Mary? Deram alguma poção estranha para você tomar? 

Mas Mary não ouvia mais nada do que acontecia em sua volta, e se perdia 

cada vez mais em pensamentos. 

 

 ‚Eu queria tanto encontrar-lo... tanto, tanto, tanto... que eu parti para Nova York 

naquele final de janeiro, sem me importar com as aulas que eu perderia e tudo mais... 

Porém... ao chegar lá, minha sorte imensa com o sorteio foi totalmente esgotada. 

Acabei me perdendo, fui assaltada e ainda uns caras mal encarados me cercaram... Sem 

varinha, sem dinheiro, sem passaporte e completamente desesperada sem saber o que fazer, 

só me restou uma única alternativa. Gritei com toda a minha força por Doumajyd... 
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Então, mal podendo respirar, eu encarei a pessoa que viera em meu socorro, e tudo 

que eu consegui dizer ao vê-lo foi:‛  

 

- Mentira... 

 

 

 

Cap 07 – Vá embora com cuidado. 

 

 

- Posso perguntar o que estão pretendendo fazer? – perguntou Ryan 

Hainault de uma forma calma, mas nenhum pouco amigável, apontando sua 

varinha para os quatro. 

Imediatamente os sujeitos avançaram para cima dele, com suas próprias 

varinhas em punhos. Mas, mesmo estando em maior número, eles não foram 

páreos para a habilidade de um dragão que sempre teve o melhor treinamento 

possível em magia. 

Ao conseguir arremessar dois deles contra a parede de um prédio com 

apenas um feitiço, os quatro se acovardaram e fugiram, dizendo em altos brandos 

que não deixariam aquela humilhação passar em branco. 

Quando eles sumiram de vista, Hainault se apressou em ir até onde Mary 

ainda estava caída no chão, totalmente paralisada. 

- Está bem? – ele perguntou preocupado – Eles a machucaram? 

Mary não conseguia acreditar naquilo. Mais uma vez, seu Cavaleiro de 

Olhos Frios simplesmente apareceu quando a situação parecia não ter mais 

solução e a salvou. 

- Eu... eu... me perdi. – ela começou, como se estivesse a ponto de chorar – 

Então um ladrão pegou minha bolsa e eu fiquei sem nada! E esses caras 

apareceram e jogaram a bola em mim e eu caí e daí você apareceu... – ela respirou 

fundo e então admitiu – Eu estava com medo! 

Ele riu da confusão que ela mesma fazia ao tentar ordenar os seus 

pensamentos e comentou: 

- Eu suspeitei que algo do tipo aconteceria. Por isso vim correndo assim que 

soube... Se você queria mesmo vir para cá, eu poderia ter trazido você. 

Mary o encarou incrédula pela forma como ele lhe dissera aquilo, como se 

fosse algo tão simples como ajudá-la a atravessar a rua. Ele lhe deu um sorriso e 

ofereceu a mão para ela levantar do chão, dizendo: 

- Vamos sair daqui antes que aqueles caras voltem com amigos... 

 

*** 
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Enquanto Mary se distraia com um copo de suco que Hainault lhe 

comprara, sentada em um banco de uma praça, o dragão falava com alguém pela 

sua esfera, um pouco mais afastado. 

Ele a levara o lugar onde estava concentrado maior centro comercial bruxo 

do planeta, o lugar onde ela estava tentando chegar desde o começo. Em todas as 

direções, haviam pessoas vestidas com sobretudos pesados que geralmente eram 

usados por quem era do mundo dos negócios. E dali da praça, Mary observava 

atentamente o movimento dessas pessoas apressadas, tentando adivinhar como 

saber se elas eram bruxas ou trouxas. 

- Simon e Adam estarão aqui amanhã. – informou Hainault, vindo se sentar 

ao lado dela. 

- Mas e as aulas da Academia?! – perguntou Mary se engasgando com seu 

suco. 

- Eles também querem ver o Chris. Aulas não são tão importantes quando 

os amigos, não? 

Mary pensou no quanto estava se esforçando no estudo para poder entrar 

na Academia e então comparou com o quão fácil foi para eles entrarem. 

- É, acho que para vocês tudo bem... – ela concluiu, voltando ao suco. 

- Também falei com o Ministério daqui e expliquei a sua situação. Não se 

preocupe que não será detida ou algo assim por não ter seus documentos. 

- Obrigada, Ryan. – ela agradeceu mais uma vez, já perdendo a conta de 

quantas vezes tinha feito isso desde que ele a resgatara. 

- Então por hoje sua aventura termina, ok? Vamos esperar pelos outros e 

iremos encontrar o Chris amanhã, tudo bem? 

Mary não conseguiu responder imediatamente. 

Na verdade, ela não tinha conseguido pensar direito no que faria se isso 

acontecesse. A viagem fora tão súbita que ela apenas arrumou as malas, decidindo 

que iria e pensaria no caminho o que fazer quando chegasse. No avião ficara com 

tanto medo depois de uma turbulência que não conseguira pensar em nada além 

de como preferia voar em uma vassoura que ela mesma poderia controlar. 

Quando chegou e se perdeu não houve a mínima condição de poder pensar... 

Então, ainda estava totalmente despreparada para rever Doumajyd. 

- Tudo bem. – ela concordou por fim. 

Com isso, teria um bom tempo para planejar o que falaria para o dragão. 

- Parece deprimida. – Hainault comentou, depois da resposta dela. 

- Acho... que é mais nervosismo. – explicou ela sem graça. 

- É mesmo... já faz um bom tempo... 

Rrrooonnccc 

Mary cobriu a barriga no mesmo instante, com um misto de susto e 

vergonha. Hainault riu e disse: 

- Realmente você está nervosa! 
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- É que eu não comi nada desde que cheguei... – ela disse em um resmungo, 

como se pedisse desculpas. 

- Cachorro-quente? 

- O quê? 

- Está com fome, não está? 

- Ah, então deixa que eu compro! – ela se levantou em um pulo, largando o 

suco no banco – Como agradecimento! 

Ele a encarou e perguntou: 

- Tudo bem? 

- Tudo, tudo! Eu já volto! 

E ela saiu apressada pela praça, sendo observada atentamente pelo dragão. 

Então ela parou de repente, como se tivesse lembrado de algo importante, e deu 

meia volta, parando na frente dele sorrindo sem jeito: 

- É que... sabe... a minha bolsa foi roubada e eu... 

Hainault tirou algumas notas de dólar do bolso do casaco e entregou para 

ela. 

- Assim que voltarmos eu devolvo, Ryan. Obrigada! – e seguiu pelo mesmo 

caminho que havia feito antes. 

 

*** 

 

Mary parou diante de um sinaleiro junto com várias outras pessoas 

aguardando a permissão para poder atravessar a rua. Ela esfregou as mãos e as 

assoprou na tentativa de esquentá-las. Agora que seu desespero em estar perdida 

havia passado e tinha alguém com quem poderia contar por perto, ela começou a 

perceber a intensidade do frio daquela cidade, mesmo estando bem agasalhada. 

O sinal abriu e ela viu logo do outro lado da rua uma daquelas carrocinhas 

que vendiam os lanches mais famosos e apreciados de Nova York. Pensando que 

esse seria um dos bônus da sua viagem, ela seguiu contente naquela direção. 

Porém, ao pisar na calçada, teve um pressentimento e olhou em volta 

assustada. Seu coração disparou novamente, como um tempo atrás quando havia 

sido assaltada. Tentando tirar o pensamento de que isso iria acontecer novamente 

ela seguiu até a carrocinha, no momento com um fila de clientes esperando por 

seus lanches. 

Um grupo deles recebeu o seu pedido e saíram abrindo mais espaço para 

que Mary pudesse se aproximar. E então mais uma vez ela paralisou, entendendo 

a razão do seu pressentimento, e dessa vez prendendo a respiração diante do que 

via. 

Sendo atendido pelo dono da venda, estava alguém de costas para ela, 

vestido com um dos pesados sobretudos pretos que ela havia observado antes na 

praça, alguém com um cabelo castanho bagunçado. Mary sentiu que o mundo a 

sua volta havia parado. 



39 

 

Então ele se virou, saindo com o seu cachorro-quente, e se deparou com ela 

o encarando chocada.  

Sentindo que todas as forças que ela tinha no corpo saiam pelos seus pés 

para o chão, Mary se esforçou ao máximo em manter seus joelhos firmes e não 

desabar. 

Mesmo usando óculos escuros, ele era inconfundível. Lá estava Christopher 

Doumajyd, parado diante dela segurando o seu cachorro-quente em uma das 

mãos, a encarando como se ela fosse uma visão do além. 

Esse pequeno tempo em que ficaram paralisados, os dois surpresos demais 

para falarem qualquer coisa, pareceram horas para Mary. Então quando as 

pessoas começaram a esbarrar neles, impacientes por eles estarem parados no 

meio do caminho, Doumajyd tirou os óculos e perguntou incrédulo: 

- Como veio aqui?! 

Totalmente sem saber o que fazer, Mary deu um grande sorriso, na 

esperança de conseguir controlar o seu nervosismo e poder falar. 

- Há qua-quanto tempo! – ela o cumprimentou, levantando a mão com 

muito esforço, mas não ousando um movimento maior que esse – Tem passado 

bem? 

Mary queria se jogar na rua para que algum carro passasse 

misericordiosamente em cima dela. Por que, dentre todas as coisas que poderia ter 

falado, teve que justo cumprimentá-lo daquela maneira educada e formal? 

- Ouviu minha pergunta? – pediu Doumajyd em um tom que sugeria 

irritação. 

- Como eu vim aqui? Simples! – ela riu, mesmo se arrependendo 

interiormente de estar fazendo isso – De avião! 

Doumajyd a encarou sem reação alguma, e Mary interpretou isso como 

sendo algo totalmente negativo. 

- Ah, você não sabe, não é mesmo? É um meio de transporte que os trouxas 

usam para atravessar grandes distâncias pelo céu, sabe? Parece um pássaro 

enorme de metal e as pessoas vão dentro dele e então- 

Sem aviso, Doumajyd avançou e a agarrou pelo braço, a forçando a segui-

lo, 

- Ei! – Mary protestou – O que pensa que está fazendo?! Me solta, idiota! 

 

*** 

 

Achando que Mary havia se metido em outra encrenca, Hainault resolveu ir 

atrás dela para verificar se estava tudo bem. Quando ele parou em frente a um 

sinaleiro de uma movimenta rua, ouviu gritos familiares: 

- Ei! O que pensa que está fazendo?! Me solta, idiota! 

Então ele viu Mary sendo arrastada por alguém. 
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- Chris? – ele murmurou para si mesmo, acompanhando aquela cena 

surpreso. 

 

*** 

 

- Você veio me ver? – perguntou Doumajyd bruscamente, ainda a 

arrastando pelas ruas, como se fugisse de alguém. 

Mary respirou zangada. Não havia conseguido planejar o que falaria nesse 

momento, mas definitivamente não iria admitir que viera atrás dele, não depois 

dele agir daquela maneira. Então começou: 

- Na verdade eu ganhei uma viagem para cá. E como é muito difícil uma 

pobre sangue-ruim como eu ganhar alguma coisa, não podia desperdiçar essa 

oportunidade, não é mesmo? 

Ele parou depois de ter dobrado a esquina de um prédio. Mary sentiu 

novamente a sensação de que havia passado por um portal, e o barulho da cidade 

movimentada ficara subitamente distante. 

- Ah, é? – ele disse apenas, novamente não demonstrando emoção alguma. 

Mary pestanejou surpresa: ele realmente havia acreditado no que ela 

dissera. Não que ela houvesse falado uma mentira, mas... ela esperava que ele 

tivesse uma outra reação, como gritar dizendo que era mentira e que ela era uma 

idiota por o ter seguido. Mas depois ele daria risadas, se divertindo, e falaria que 

era totalmente o que ele esperava que a Mary Ann Weed fizesse. 

Então ela tentou consertar a situação, dizendo: 

- Quer dizer, eu esperava que nos encontrássemos aqui, mas como essa 

cidade é muito- 

Doumajyd pegou uma esfera do bolso e deu as costas para ela, atendendo a 

um chamado. Então ele começou a brigar com alguém, por ter feito algo contrário 

ao que ele havia mandando em um negócio. 

Nesse tempo, Mary pode reparar como ele parecia diferente. Era o mesmo 

Christopher Doumajyd de meses atrás, mas ele parecia ao mesmo tempo não ser. 

Ele parecia estar... mais adulto?... mais sério?... ou seria apenas uma impressão 

dela por não o ter visto por tanto tempo? 

- Vou indo. – disse ele, virando para ela e a arrancando dos seus 

pensamentos. 

- Quê? – perguntou ela confusa, demonstrado que não esperava por aquilo. 

- Estou ocupado! – ele respondeu, dando um grande suspirou de 

impaciência – Meu pequeno intervalo para um lanche terminou. Esqueceu que sou 

o herdeiro Doumajyd? Não posso perder tempo com qualquer coisa. 

Ser indiretamente chamada de estorvo fez uma fúria inchar dentro dela, 

algo que há muito tempo não acontecia. 

- Como é? – perguntou ela sibilando, tentando se acalmar. 
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- Essa cidade tem muitos lugares perigosos, então tente não se meter em 

problemas! – ele falou lhe dando as costas e saindo com a sua pose arrogante e 

orgulhosa que ela conhecia muito bem de quando ele estava em Hogwarts. 

Mary ficou estática no mesmo lugar. Ele iria mesmo embora assim e iria 

deixá-la ali?... 

- Ah! – ele parou no meio do caminho e apenas virou um pouco para poder 

dizer para ela por cima do ombro – Vá embora com cuidado, ok? 

Isso fez Mary reagir e gritar: 

- ESPERA!... está mesmo falando sério? 

- Sobre o quê? 

- É que...nós nos encontrarmos depois de tanto tempo... 

- E daí? 

A pergunta, dita com um tom acentuado de pouca importância e até com 

um certo desprezo, ecoou pelos pensamentos de Mary e agiram sobre ela como 

um encantamento que a deixou completamente perdida e sem reação. Então ela 

viu, sem poder dizer nada, Doumajyd desaparecer com um estalo, aparatando 

para algum lugar desconhecido para ela. 

Um pouco mais afastado, apenas escorado na parede do prédio, Ryan 

Hainault observava tudo em silêncio. 

 

 

 

Cap 08 – Sempre sua aliada 

 

 

 

- Uauuuu! – Mary praticamente amassava o rosto contra o vidro da janela 

para poder ver o cenário da cidade iluminada lá fora. 

Hainault a levara para o hotel de luxo onde ele estava hospedado, e que 

possuía um restaurante caríssimo em seu último andar. Era onde os dois estavam, 

sentados em uma mesa especial com a melhor vista. 

- Eu não quero nem pensar onde eu estaria essa noite ao invés daqui se você 

não tivesse aparecido, Ryan! – comentou ela feliz, devorando mais uma garfada da 

comida fina que o dragão havia pedido, sem tirar os olhos da janela – Dá um 

arrepio só em tentar imaginar!  

Hainault apenas a observava com seu jeito calmo, como se analisasse e 

tentasse descobrir o que realmente se passava na cabeça dela depois do que 

acontecera a tarde. 

- Realmente, para os momentos perigosos, se pode sempre contar com o 

Ryan Hainault!  

- Amanhã Adam, Simon e eu vamos falar com o Chris. – disse ele de 

repente. 
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Mary riu, ainda mastigando, como se tentasse dizer que não se importava e 

para ela isso não faria diferença alguma. 

- Vamos pedir para que ele fale direito com você. 

Ela não pode evitar um suspiro e largou seus talheres no prato, dizendo: 

- Mas... acho que já chega. 

- Por que? 

- Porque... depois de tanto tempo, ele nem perguntou como eu estava. – ela 

deu um meio sorriso – Essa carne está deliciosa, não?! Experimenta! 

E ela recomeçou a comer, não abrindo espaço para que o dragão tocasse 

naquele assunto novamente. 

Hainault desistiu depois de um tempo, ao perceber como ela se esforçava 

para sorrir e se mostrar alegre na frente dele. 

 

*** 

 

- Com licença, senhora Doumajyd. – pediu Richardson, assim que entrou 

em um amplo escritório aquecido por uma lareira de crepitantes chamas 

arroxeadas. 

- O que aconteceu? – perguntou a bruxa sem parar o seu trabalho em 

analisar relatórios de vendas – Algum problema com a nova remessa de esferas 

que foi enviada para Londres? 

- Na verdade... é um assunto que não está relacionado aos negócios. 

A senhora Doumajyd tirou a sua atenção dos papéis e encarou o secretário 

por cima das lentes dos seus óculos, perguntando: 

- Weed, certo? 

- ...Sim. – confirmou o secretário depois uma momentânea surpresa com a 

pergunta. 

A senhora Doumajyd sorriu e voltou aos seus relatórios. 

- Aos poucos, ou finalmente? – ela murmurou, ainda rindo – Ela agüentou 

bastante, não? 

 

*** 

 

 Hainault havia combinado com os amigos de se encontrarem em um lugar 

do Central Park. Por isso no outro dia, logo pela manhã, ele e Mary estavam 

sentados em baixo de uma grande árvore esperando por eles. O dragão estava 

explicando para Mary como chegar aos pontos turísticos marcados em seu mapa 

quando ouviu alguém o chamando e os dois viram MacGilleain e Nissenson se 

aproximando deles. 

- Alguém aqui perdeu isso? – perguntou MacGilleain alegremente 

acenando com uma bolsa. 



43 

 

- Ah, minha bolsa! – Mary levantou em um pulo e correu para encontrá-los, 

sendo seguida por Hainault – Como conseguiu?! 

- Coisas do meu pai. Ele é bem influente aqui também. – explicou o dragão. 

- Então acho melhor nem perguntar os detalhes. – comentou ela verificando 

suas coisas dentro da bolsa – Varinha, documentos... até o dinheiro! Obrigada, 

Adam! 

- O que vai fazer, Mary? – perguntou Nissenson – Vamos para a casa do 

Chris, você vem? 

- Na verdade, estou pensando em passar em alguns lugares. O Ryan me 

ajudou com o mapa e acho que não vou mais me perder. 

- Bom, não se preocupe em ser assaltada novamente. – disse MacGilleain 

em tom tranqüilizador – Todos aqui já estão de sobreaviso sobre você! 

Mary o encarou pestanejando incrédula e então disse: 

- Não sei se eu agradeço ou se ou o culpo por isso... 

 

*** 

 

Depois de ter se separado dos Dragões, Mary iniciou o seu passeio pela 

cidade. Conseguiu chegar em todos os lugares sem problemas e inclusive 

conseguia informações quando precisava. Nem parecia que estava na mesma 

cidade do dia anterior.  

Porém, por mais que ela visse com seus próprios olhos coisas que antes só 

havia visto em filmes, parte dela não conseguia encontrar graça alguma naquilo e 

não a deixava se entusiasmar com nada. Por fim, se largou cansada em um banco 

na frente de um grande chafariz, respirando fundo o ar frio. 

Como poderia simplesmente esquecer o que havia acontecido no dia 

anterior e se divertir conhecendo pontos turísticos pela cidade? Aquele ‘E daí?’ de 

Doumajyd ainda ecoava pela sua mente de uma maneira cruel. 

- Mary? 

Ela ouviu uma voz conhecida a chamando de algum ponto ao seu lado. 

Surpresa, ela procurou por quem era em meio às outras pessoas que estavam ali e 

se deparou com Christinne, correndo alegremente para encontrá-la. 

- Christy?! – Mary se levantou em um pulo no mesmo instante em que a 

bruxa parava sorrindo na frente dela. 

- Você veio mesmo! – exclamou ela como se há algum tempo já estivesse 

torcendo por aquilo. 

 

*** 

 

Christinne arrastou Mary por todas as lojas renomadas e caras de roupas 

bruxas de Nova York, alegando que ela não poderia passar pela cidade e não levar 

nenhuma novidade para o seu guarda-roupa. 
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Depois de experimentar uma dúzia de vestes em uma das lojas mais caras, 

Mary não agüentava mais. Saiu do provador com um modelo verde esmeralda, 

que Christinne escolhera para ela, repetindo para si mesma que falaria que já 

bastava. 

- Está linda, Mary! – a bruxa bateu palmas satisfeita assim que a viu. 

- Sério? – ela se olhou no espelho e confirmou que realmente aquela veste 

ficara muito bem nela. 

Então procurou pela etiqueta com o preço e quase desmaiou de susto. 

- Não se preocupe! – Christinne se levantou e fez Mary dar voltas para que 

ela pudesse vê-la melhor – Esse vai ser o meu presente de Natal atrasado! Não 

seria bom você vestir algo assim para se encontrar com o Chris? Ele vai ficar de 

queixo caído!   

A expressão alegre de Mary por ganhar o presente desapareceu 

instantaneamente. 

- Você já o viu? – perguntou a bruxa percebendo a mudança repentina dela 

– Aconteceu alguma coisa? 

Mary não conseguiu responder e muito menos encará-la, então procurou 

disfarçar a sua situação fingindo que analisava os detalhes da veste. Vendo que 

não adiantaria insistir no assunto, Christinne procurou encontrar um meio de 

fazê-la voltar a como estava antes de ela ter mencionado o irmão. 

- Agora temos que achar um par de sapatos que combine, não? E que tal 

almoçarmos juntas depois? Conheço um lugar ótimo aqui e tenho certeza que você 

vai adorar! 

 

*** 

 

- Está realmente bem eu levar tudo isso, Christy? – perguntou Mary 

carregada de sacolas das lojas que visitaram, quando saiam do lugar onde tinham 

ido almoçar. 

Ela não percebera que Christinne havia realmente comprado todas as vestes 

que ela achava que ficaram bem nela. Pensava que todas aquelas sacolas eram 

coisas que a bruxa havia comprado para si mesma. 

- Claro que tudo bem! – respondeu Christinne com seu imenso sorriso. 

- Mas realmente é muita coisa, mesmo sendo presente de natal. – comentou 

Mary sem graça. 

A bruxa acenou com a cabeça como se dissesse para ela não se preocupar 

com uma coisa boba como aquela e a informou: 

- Eu ainda vou ficar aqui em Nova York por mais três dias, até acabarem as 

minhas férias. Qualquer problema pode falar comigo!  

- Muito obrigada mesmo, Christy. Não sei como posso agradecer tudo o que 

você já fez por mim. 
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- E essa é uma forma de eu agradecer tudo o que você fez pelo Chris... 

Ouça, Mary, sei que aconteceu algo entre vocês, mas não vou forçá-la a me contar. 

Só quero que saiba que, não importa o que aconteça, eu sempre serei a sua aliada. 

Quando estiver precisando de ajuda, eu sempre irei ajudar! – ela esfregou a cabeça 

de Mary, bagunçando o seu cabelo – Você é como a minha irmãzinha fofa e 

adorável que eu sempre quis ter! Pode sempre contar comigo! 

- Obrigada de verdade, Christy. – Mary sentiu-se melhor depois de ouvir 

aquilo. 

Doumajyd poderia ter mudado, mas Christinne continuava a mesma. E 

pensar assim a fez se sentir melhor. 

 

 

 

Cap 09 – Só cinco minutos  

 

 

Mary foi chamada pelos Dragões, através da esfera, para uma lanchonete 

perto do hotel onde ela estava. Ao chegar lá, se deparou com os três cabisbaixos, 

sentados na mesa mais afastada. 

- O que aconteceu?! – perguntou ela largando suas sacolas em um lugar 

vazio da mesa – O que foi esse machucado, Simon?! 

Nissenson passou a mão pelo canto da boca, dolorido e inchado, e começou 

a resmungar mal humorado: 

- Aquele idiota! Ele nunca vai tomar jeito! 

Percebendo imediatamente de quem ele estava falando, Mary se sentou na 

frente deles, perguntando: 

- Você brigou com o Doumajyd? 

- Não é só você que ele não está escutando, Mary. – informou MacGilleain, e 

começou a relatar o que acontecera na visita deles ao líder do D4. 

 

*** 

 

- Já disse que não tenho nada para falar com vocês! – rosnou Doumajyd. 

Hainault, MacGilleain e Nissenson haviam ido até o apartamento onde o 

líder do D4 estava morando em Nova York para poderem conversar, mas não 

receberam as boas vindas que esperavam depois de tanto tempo. 

- É assim que você recebe os seus amigos que vieram especialmente para te 

visitar, Chris?! – perguntou Nissenson surpreso. 

- E o Ilustríssimo Eu pediu que viessem?! 

MacGilleain agiu rápido e imediatamente segurou Nissenson, que havia 

dado o primeiro passo para avançar contra Doumajyd em resposta à grosseria. 
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- Calma! – pediu ele, tanto para um quanto para o outro – Faz tempo que 

não nós víamos, não comecem a se desentender logo de cara! 

- Faz tanto tempo porque vocês não vieram me ver! – acusou Doumajyd se 

sentando no sofá, o mais afastado possível deles. 

Nissenson riu e sentou ao seu lado, colocando a mão no ombro dele e 

perguntando: 

- Então se sentiu sozinho e por isso está assim? 

- Não me senti sozinho! – Doumajyd arrancou a mão do seu ombro, como 

se ela fosse algo repulsivo. 

- Então que foi, droga?! Que orgulho todo é esse?! Por que está agindo 

assim?! 

- Ok, ok, ok! – MacGilleain interferiu antes que fosse tarde e tirou Nissenson 

de perto de Doumajyd – Vamos parar com isso, não se exaltem! 

Mais afastado, sentado em uma poltrona abraçando os joelhos, Hainault 

apenas observava, sem dizer uma palavra. 

- Você ficou arrogante nesse tempo, Simon! – resmungou Doumajyd, como 

se o tivesse acusando. 

- E você foi arrogante desde sempre! 

Isso foi demais para Doumajyd, que levantou em um impulso e deu um 

soco na boca de Nissenson, que caiu no chão e foi logo socorrido pelos amigos. 

- O QUE ESTÁ FAZENDO?! – bufou Nissenson ao passar a mão pela boca e 

ver que estava sangrando. 

- Se vocês vieram aqui somente para acusar e brigar com o Ilustríssimo Eu, 

VÃO EMBORA! – os vidros espalhados pelo apartamento estouraram com o berro 

de Doumajyd. 

Foi então que os três concluíram que não adiantaria continuar discutindo, 

ou somente iriam piorar as coisas. 

 

*** 

 

- Realmente não sabemos dizer por que ele está tão nervoso, Mary. – disse 

Nissenson ainda apertando a boca machucada para conseguir falar direito. 

 - O Chris foi inconseqüente, mas o Simon também tem culpa de ter dado 

muita bola para o que ele falou. – comentou MacGilleain – Por isso acabou 

apanhando. 

- Mas no começo até que estávamos indo bem! – defendeu-se Nissenson – 

Foi só ter falado o nome da Mary que ele já ficou de mau humor! 

- O quê? – perguntou Mary surpresa. 

- Não foi bem assim! – MacGilleain tentou consertar a mancada do amigo. 

- Foi assim, sim! – afirmou o dragão – Quer saber, Mary? Você deveria 

deixar de pensar nesse cara de vez! Ele não merece que pensem tanto nele! Afinal, 
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deixar de entrar em contato por todo esse tempo sem motivo algum não é uma 

coisa que um homem apaixonado faça! 

Ouvindo a discussão, aparentemente alheio ao que estava acontecendo, 

Hainault apenas assoprava pelo canudo do seu suco, fazendo bolhas no líquido. 

- Além disso, você veio especialmente para vê-lo! – continuou Nissenson, 

em tom de reclamação – Ele deveria ao menos se desculpar ou dar uma 

justificativa, não acha? 

Mary não pôde responder, porque era exatamente tudo o que ela pensava, 

mas não dizia. 

- Não fale assim com ela, Simon! Só está piorando as coisas!– Adam ralhou 

com o amigo e então acrescentou para Mary – Não se preocupe. 

Nissenson desistiu de reclamar em altos brandos e se contendo em 

resmungar cruzando os braços: 

- O que foi aquilo que ele fez por ela?... Para mim não faz sentido... 

Mary suspirou e pensou um pouco. Nissenson tinha toda a razão. O que 

fora aquilo? Porque, depois de toda aquela confusão que ele causou na vida dela 

para conquistá-la, agora simplesmente a ignorava? 

Decidida, Mary bateu as mãos na mesa e disse:  

- Não posso ir embora assim! Vou falar com ele! 

Os três a encararam surpresos. Hainault esqueceu completamente do seu 

canudo e das bolhas. 

- É sério! Eu também estou com raiva! – ela apressou-se em justificar a sua 

mudança de atitude – Se ele pensa que eu vou embora de orelhas baixas está 

muito enganado! Vou falar o que eu quero na cara dele e ele vai ter que me ouvir! 

E se ele não quiser me ouvir... vou bater nele! – ela se levantou da mesa e disse 

antes de sair – Cuidem dos meus presentes, por favor? 

- Onde você vai?! – perguntou Hainault preocupado. 

- Vou ir até onde ele estuda! – ela ainda respondeu antes de sair da 

lanchonete. 

 

*** 

 

Mary parou no meio da rua revirando o mapa nas mãos. Como até a manhã 

não pensava ver Doumajyd, não tinha feito questão alguma de que Hainault 

mostrasse a ela onde ficava o lugar em que o dragão estudava. Porém, ela sabia 

que deveria estar no caminho certo. Era só... 

- EU JURO QUE EU NÃO ROUBEI!!! 

Mary quase caiu para trás com o susto que levara. A porta de uma loja se 

escancarou na sua frente e uma moça foi arrastada para fora por dois policiais. 

- EU NÃO ROUBEI NADA! SÉRIO! – ela berrava tentando explicar para o 

dono da loja que saia logo depois com outro policial que registrava a queixa – EU 
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SÓ ESPIRREI E O MEU CABELO MUDOU DE COR! EU SEMPRE FAÇO ISSO! 

EU NÃO ROUBEI SPRAY COLORIDO NENHUM!!! É VERDADE!!! 

Ela foi forçada a entrar na viatura e foi levada, enquanto ainda gritava 

dentro do carro. 

- O senhor tem certeza de que não a viu roubando? – perguntou o policial 

para o dono da loja. 

- Quando ela entrou pela porta o cabelo dela era roxo e quando estava 

saindo ele estava verde. Eu tenho uma atendente e mais dois clientes que podem 

confirmar. 

- Certo. – o policial terminou suas anotações, guardou a sua caneta e se 

despediu dizendo – Iremos resolver esse problema, senhor. 

 Mary assistiu toda a cena, mas não conseguiu dizer ou pensar em nada 

para ajudar a moça, mesmo porque tudo acontecera muito rápido. Ela com certeza 

deveria ser uma metamorfomaga gripada, que não conseguia disfarçar essa sua 

condição entre um espirro e outro. 

- Não é hora para isso! – ela balançou a cabeça e sussurrou para si mesma. 

Recuperada do susto, ela aproveitou que o dono da loja ainda estava 

parado ali diante dela e pediu informação. Não podia perder tempo ajudando 

bruxos com problemas naquela cidade, e a moça deveria pedir ajudar as 

autoridades mágicas quando chegasse na delegacia. O importante para naquele 

momento era falar com Doumajyd, antes que o seu tempo em Nova York se 

esgotasse. 

 

*** 

 

- Será que ele não veio?... – Mary murmurava sentada em um muro na 

entrada do lugar onde Doumajyd estudava – Será que ele está vindo para a aula?... 

Ela estava na frente do que era o equivalente á Academia Bruxa de Londres, 

porém o lugar parecia simplesmente ser uma mansão antiga, de onde às vezes 

alguns jovens saiam ou entravam. 

Mary já estava esperando há quase uma hora, e vários estudantes já tinham 

ido embora. Mas não havia sinal algum de que Doumajyd estava lá. Ela já pensava 

em desistir de esperar ali e tentar procurar por onde ele trabalhava com a mãe, 

quando ouviu um alvoroço de vozes femininas e as portas da mansão foram 

abertas. De lá saiu um bruxo de cabelos bagunçados, sendo seguido por mais 

quatro rapazes, provavelmente também estudantes, que agiam como se fossem 

seguranças. 

Sem perder tempo, Mary pulou do muro e marchou ao encontro dele, 

respirando fundo e pensando em como iria falar, o mais firme possível. Ele a 

avistou e parou, no mesmo instante os quatro rapazes se colocaram na sua frente. 

- O que quer com o Ilustríssimo senhor Doumajyd? – perguntou o mais mal 

encarado, assim que ela pisou na frente deles. 
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- Meu assunto é com ele, não com vocês! – bufou ela, tentando passar por 

eles e sendo impedida no mesmo instante – ME LARGUEM SEUS IDIOTAS! 

- PAREM! – ordenou Doumajyd.  

No mesmo instante os quatro tomaram posição ao lado dele, deixando o 

caminho livre para Mary. Porém, o dragão limitou-se a olhar para algum ponto 

além dela e declarar antes de sair: 

- Não tenho tempo para conversar! 

- Parado aí mesmo, Christopher Doumajyd! – Mary procurou imitar o jeito 

que sua mãe falava quando brigava com ela e o irmão por terem desobedecido – 

Eu tenho que falar com você e não vai demorar muito! – ela lançou um olhar 

furioso para os guarda-costas e acrescentou – Em particular! 

Doumajyd a encarou por um tempo, como se dissesse que ela era muito 

irritante. Mas Mary não se deixou derrotar e se manteve firme, até que ele cedeu: 

- Só cinco minutos, nada mais do que isso! 

 

 

 

Cap 10 – Não sou mais um pirralho 

 

 

Doumajyd dispensou seus colegas e a levou Mary até um campo de 

baseball, nos arredores da mansão, onde não havia ninguém para lhes 

interromper. Quando ele parou em baixo da sombra de uma árvore, ela percebeu 

que seus cinco minutos já haviam começado. 

- Eu estava brincando àquela hora. Eu realmente vim aqui para te ver. – ela 

admitiu, a contra gosto – Não tem nada a dizer sobre isso?  

- Eu estou ocupado! – ele reclamou tirando um relógio de bolso do casaco e 

vendo que horas eram – Fala de uma vez o que você quer! 

- Por que você está agindo assim? Por que está tão zangado?! 

- Não estou zangado! 

- Está sim! 

- Não estou! – ele praticamente rosnou, se mostrando totalmente contrário 

do que afirmava.  

Percebendo o que fizera, ele coçou o nariz sem graça e passou a olhar para o 

chão, tratando de esconder as mãos nos bolsos do casaco. Mary permaneceu um 

tempo olhando para ele desconfiada, avaliando a situação, e então tentou: 

- Se não está zangado, por que mandou a Tarja Vermelha? 

Doumajyd voltou a encará-la, sem falar nada. Essa reação a fez se sentir a 

vontade para falar: 

- Eu não achava que você seria capaz de fazer isso de novo! Eu realmente 

acreditava que você tinha mudado! 
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- O que está dizendo? – perguntou ele irritado, como se ela estivesse 

falando coisas sem sentido. 

- Não me contata, não manda notícias, me ignora completamente, manda 

aquela maldita tarja e ainda diz que não está zangado?! 

- Espera, eu- 

- Se está zangado comigo pode falar aqui na minha frente! Foi para isso que 

eu vim! Não precisa ficar fugindo! O estourado é você e não eu! Vou ouvir tudo o 

que tem para me dizer! 

- Eu – ele tentou de novo, mas foi novamente impedido de continuar. 

- Mas como vou ouvir se você nem fala direito comigo?! O que eu fiz de 

errado para ganhar a Tarja Vermelha de novo?! 

- Que Tarja Vermelha, droga?! 

- Não se faça de desentendido, idiota! Que tarja mais seria?! A sua Tarja 

Vermelha! Se você quer se livrar de mim agora depois de tudo, é só falar! Se você 

não gosta mais de mim, fale de uma vez por todas! Aliás, você não é mais o 

mesmo Doumajyd que eu aprendi a gostar! Como que eu ainda posso sentir 

alguma coisa por você depois disso?! ENTÃO SE NÃO SE IMPORTA MAIS 

COMIGO, PELO MENOS ME DEIXA EM PAZ EM HOGWARTS! 

- ...Você atravessou o oceano somente para me dizer isso? – perguntou ele 

sem demonstrar nenhuma emoção diante do desabafo dela. 

- E se for? – ela perguntou desafiando. 

- Você seria uma completa idiota! 

Ela lhe lançou um olhar mortal. Conhecia bem todos os tons de ‘idiota’ que 

ele usava, e esse com certeza era uma ofensa. 

- Não estou brincando, Doumajyd! Por que... – ela sibilou, puxando as 

mangas do casaco, afastando os pés, erguendo os punhos e dando três pulinhos – 

POR QUE EU DEVO SER FEITA DE IDIOTA POR ALGUÉM DESPREZÍVEL 

COMO VOCÊ?! 

Ela avançou com o um punho certeiro contra o nariz dele, mas ele segurou 

o braço dela com força, forçando-a a parar. 

- Essas brincadeiras que combinam com o seu nível de sangue-ruim já 

acabaram! – declarou ele friamente, empurrando o braço dela para baixo – Eu não 

sou mais o pirralho que você socou uma vez! 

E sem dizer mais nada, ele deu as costas para ela e aparatou. 

Mary ainda permaneceu estática por um tempo, segurando o braço 

dolorido, tentando processar o que havia acontecido. Então, voltando a si, ela 

percebeu que havia uma dor nela muito maior do que a dor em seu braço. 

  

*** 

 

- Viu como eu estava certo em você desistir dele, Mary. – disse Nissenson 

assim que ela terminou de relatar o ocorrido. 
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Os quatro andavam vagarosamente pelas ruas iluminadas da cidade 

durante a noite, conversando. 

- Você estava certo sim, Simon. E por isso eu pude dizer hoje, sem medo de 

me arrepender, que eu não gosto mais dele... Mas chega disso agora! – declarou 

ela com um imenso sorriso – É minha última noite aqui na cidade eu quero 

aproveitar! 

- Então, já que você está tão aliviada, o que você quer? – perguntou 

MacGilleain – Deixe por conta dos três Dragões que continuam os mesmos! 

- Não precisa! – Mary apressou-se em dizer – Já incomodei vocês demais. 

- Realmente incomodou, Cogumelo. – concordou Nissenson – Mas não 

vamos reclamar se você incomodar mais um pouco! Pode pedir qualquer coisa e 

ser mimada sem cerimônias! 

 - De qualquer forma, você não tem dinheiro para aproveitar sua última 

noite em Nova York, não? – lembrou-lhe MacGilleain. 

- É, não tenho. – ela teve que admitir. 

- Quando voltarmos, você retribui de alguma forma, tudo bem? – propôs 

Hainault. 

- Eu sou realmente um mau exemplo de superação dependendo de vocês 

assim. – ela lamentou-se. 

Os três riram dela, o que a fez aceitar de uma vez: 

- Ok, então vamos comer um monte de coisas gostosas! – ela correu na 

frente deles, empolgada com a idéia, olhando para as lojas em volta. 

Nissenson não agüentou e riu comentando para os amigos: 

- Mas ela ia comer de qualquer forma! 

- Ei, vamos logo! – ela os chamou já muito a frente e então acrescentou 

depois de pensar por um momento – Que tal irmos em um confeitaria?! Não comi 

doces enquanto estive aqui! 

 

*** 

 

- E quanto a Weed, Richardson? – perguntou a senhora Doumajyd ao 

secretário enquanto os dois inspecionavam pessoalmente a produção das esferas 

de comunicação. 

- Já foi embora, senhora. E parece que o senhor Christopher não a 

considerou em momento algum. – informou ele. 

- Já era hora, – a bruxa sorriu vitoriosa – daquele menino tomar consciência 

de herdeiro dos Doumajyd... – ela pegou uma esfera recém feita e a analisou 

minuciosamente – A propósito, Richardson, o aniversário do Christopher não é 

nesse inicio de mês? 

O secretário demorou um pouco para responder, como se pensasse se era 

certo a mãe pedir a confirmação para a data do aniversário do próprio filho, e 

então assentiu: 
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- Sim, senhora. 

A bruxa não falou mais nada, mas continuou olhando para a esfera com o 

pensamento distante. 

 

*** 

 

Ele se viu em uma sala de jantar muito simples e pequena, mas acolhedora, onde 

uma família feliz fazia a refeição. O pai, a mulher, um filho ainda pequeno e uma bebê, 

todos sorridentes e felizes. Então o pai percebeu a sua presença e o convidou alegremente, 

sem pronunciar som algum apesar de mexer a boca, para que se juntasse a mesa. No mesmo 

instante a cena mudou para um lugar aberto onde ventava muito, com o céu carregado no 

princípio de uma tempestade. Ele estava agora em cima de um prédio alto e familiar, e lá na 

borda dele, tomando fôlego, como se estivesse decidindo se iria pular ou não, o mesmo pai 

alegre de antes. 

- Ken? – ele sussurrou, mas o homem não o ouviu – KEN! 

O homem virou para ele, porém não era mais o mesmo de antes. O rosto alegre e 

sorridente agora estava desfigurado pela barba crescida, a boca estava retorcida de medo e 

os olhos arregalados como se ele estivesse tendo alucinações. Então com um sorriso 

demente, o homem pulou. 

 

- NÃÃÃÃÃOOOO!!! – Doumajyd acordou em um pulo da cama, ofegante. 

Olhando para os lados assustados e confirmando que estava em sua cama, 

em seu quarto e no seu apartamento, o dragão tentou se acalmar. Respirando 

fundo, ele pulou da cama, pegou um jarro com água e bebeu todo o conteúdo sem 

nem ao menos lembrar de pegar um dos copos na bandeja. 

Então mais calmo, ele recolocou o jarro no lugar e se apoiou na mesa. No 

mesmo instante ele viu, ao lado da sua mão, uma caixinha de presente aberta e 

meio amassada. Dentro dela, havia um único biscoito de chocolate em forma de 

dragão. 

 

 

 

Cap 11 – Não vou perdoar quem machucá-la 

 

 

No dia seguinte em que Mary voltara para Londres ela embarcou para 

Hogwarts. Durante todo o caminho ela pensara muito e havia tomado uma 

decisão: dedicaria todos esses meses que faltavam para a sua formatura estudando 

para seus NIEMs. Definitivamente esqueceria Doumajyd. 

Porém, mesmo com toda a sua força de vontade voltada para esse objetivo, 

ela ainda estava sob a Tarja Vermelha, e ninguém conseguiria simplesmente 

mudar o pensamento dos alunos de Hogwarts. 
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Foi o que ela percebeu quando, logo na primeira aula, foi cercada pelo trio 

de meninas da Sonserina. 

- Eu achava que você finalmente havia desistido, depois de ter sumido por 

uns dias. – comentou em tom maldoso a de cabelo encaracolado. 

- Teimosa como sempre! Você não se toca, sangue-ruim? – perguntou 

Candala, a líder loira. 

- Muita coragem a dela, não? – comentou a ruiva. 

- Acho que temos que lhe dar uma nova lição. – a líder sorriu de uma 

maneira sinistra enquanto os outros alunos da sala fechavam um círculo em volta 

dela. 

- O que foi?! – perguntou Mary em uma posição defensiva, observando 

todas as suas possíveis rotas de fuga da sala serem bloqueadas – Querem brigar?! 

- Levem-na para o Salão! – ordenou Candala. 

 

*** 

 

Sem conseguir dormir, Doumajyd resolveu sair do seu apartamento e 

passear pelas redondezas do seu prédio. Já fazia mais de três meses e ele repetia 

para si mesmo que deveria esquecer e continuar. Ken merecia isso dele. 

- Oh! Enfim está se misturando aos reles mortais dessa cidade trouxa? – 

perguntou uma voz zombeteira atrás dele.  

O dragão virou-se depressa para ver quem era e se deparou com Hainault, 

Nissenson e MacGilleain, o que havia falado. 

- Achou que deixaríamos as coisas como estavam? – perguntou Hainault 

jogando algo para ele. 

Mesmo com seus reflexos de jogador de quadribol enferrujados, Doumajyd 

conseguiu apanhar o que lhe fora jogado ainda no ar, um pouco antes que ele 

acertasse a sua cabeça. Então ele viu que se tratava de uma maçã. 

- Desculpe pelo que aconteceu. – pediu Nissenson de uma forma sincera, 

apesar de tentar demonstrar que não estava fazendo isso por livre vontade. 

Doumajyd encarou os três por um tempo e então deu um sorriso satisfeito, 

mordendo um grande pedaço a maçã. 

- Vocês realmente não desistem! – disse ele, mastigando e rindo. 

- Claro que não! Somos Dragões! – exclamou MacGilleain quando os três se 

aproximavam dele – E mais do que isso, somos amigos! 

 

*** 

 

- Deram a Tarja Vermelha para a Weed?! – perguntou Doumajyd surpreso, 

quase pulando em cima da mesa – Como assim?! Podem me explicar que 

brincadeira é essa?! 
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Os quatro estavam reunidos em um bar, que foi fechado, a pedido dos 

Dragões, especialmente para que eles pudessem conversar. 

- É o que também queremos saber. – disse Nissenson. 

- Eles disseram que você mandou a tarja com uma carta. – explicou 

MacGilleain – Havia até a sua assinatura!... Acha que algum fã seu ou algo do tipo 

está fazendo isso? 

- Realmente não foi você, Chris? – insistiu Nissenson. 

- Mas é lógico que não fui! O Ilustríssimo Eu não tem tempo para isso! 

- Mas o fato é que a Mary recebeu a tarja, – suspirou Hainault preocupado, 

girando a maçã vagarosamente na mão – e com certeza alguém a mandou se 

passando pelo Chris. – então ele perguntou diretamente para o amigo – Você não 

vai Chris? 

- Que? 

Hainault colocou a maçã diante dele e recitou: 

- Eu não vou perdoar quem machucar a Weed... Não vai ajudá-la? 

Doumajyd encarou a maçã na frente dele. 

 

*** 

 

- O QUE ESTÃO FAZENDO?! – Jheremy Sawbrook tentava abrir caminho 

por entre os estudantes reunidos no Salão Principal. 

Assim que ele conseguiu chegar ao centro da confusão, viu Mary jogada no 

chão, sem conseguir mais se mexer. Além dos hematomas e esfolados, seu 

uniforme havia sido rasgado em várias partes e seus cabelos estavam cobertos por 

algo gosmento e fedido. 

- Jhe...remy... – ela murmurou, já completamente sem forças. 

- Não importa se você é famoso, quatro-olhos! – berrou um aluno partindo 

para cima dele com um bastão de quadribol – Se ajudá-la, vai apanhar também! 

Jheremy recebeu o primeiro golpe de raspão, mas no segundo conseguiu se 

esquivar e sacou a varinha rapidamente, jogando ao aluno longe. 

- Não pode usar a varinha! – acusou uma aluna – Isso é covardia! 

- Covardia? – perguntou Jheremy com uma voz esganiçada – E O 

COMPORTAMENTO DE VOCÊS, O QUE É?! VOCÊS QUE APENAS ASSISTEM 

SEM DIZER NADA, O QUE SÃO?! DESCULPA SE O MEU CONCEITO DE 

COVARDIA É DIFERENTE DO DE VOCÊS! 

Depois disso, ninguém ousou se aproximar, e ele pode ir ao socorro de 

Mary. 

- Tudo bem? Pode levantar? – ele perguntou para uma Mary semi-

consciente. 

- Não... precisa... me... – ela ofegou, mas não conseguiu concluir a frase. 

- Não se preocupe, Mary. – ele a pegou no colo e saiu com ela do salão 

falando baixinho – Eu irei te proteger. 
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Mary apenas ouviu essas palavras dele como se elas pertencessem a um 

sonho e tudo ficou escuro. 

 

*** 

 

- Você não pode simplesmente ter desistido assim dela, Chris. – insistiu 

MacGilleain – Tem um motivo, não? 

- Se há um motivo, não seria melhor nos dizer? – perguntou Hainault. 

- Nós já estamos acostumados com seus caprichos. – ajudou Nissenson. 

Porém, Doumajyd permanecia impassível e declarou: 

- Não há um motivo. Eu decidi que não vou mais ter nada com a Weed... só 

isso. 

Sabendo que seria tempo perdido tentar convencê-lo do contrário, os três 

permaneceram calados. 

   

*** 

 

Depois de ter deixado bem claro para os amigos que não pretendia voltar 

para o seu país tão cedo, Doumajyd se despediu deles e refez o caminho de volta 

para o seu prédio. 

Porém, no meio do caminho, ele parou de repente e olhou para o céu. Como 

sempre, não havia nenhuma estrela no céu daquela cidade cheia de eletricidade, e 

ele não sabia dizer onde Saturno poderia estar. E então, respirando fundo, 

retomou o caminho, com raiva de si mesmo por ainda insistir em fazer isso toda a 

noite. 

 

 

 

Cap 12 – Uma pessoa horrível 

 

 

Mary abriu os olhos devagar, se sentindo imensamente dolorida, e olhou 

em volta. Estava no que parecia um depósito velho, sujo e abandonado, sem 

abertura algum para que ela pudesse ver que lugar era aquele. Confusa, ela tentou 

se levantar, mas no mesmo instante caiu no chão. Seus pés, pernas e mãos estavam 

firmemente amarrados com uma corda mágica que não lhe permitia se mover. 

Sem saber o que fazer, ela se concentrou em permanecer calma e não se 

desesperar, não até... ela sentiu que havia algo diferente nela mesma no lado 

esquerdo da cabeça. Então começou balançá-la para ter certeza se era mesmo o 

que ela pensava e foi assim que viu que uma grande parte de seus cabelos haviam 

sido cortados. 
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- O que?!... – ela ofegou, no mesmo instante em que ouviu um barulho de 

porta sendo aberto e passos se aproximando. 

Três rapazes entraram sem cerimônias no lugar onde ela estava e se 

largaram de qualquer jeito sobre caixotes de madeira. 

- Quem são vocês? – ela perguntou cautelosamente, vendo que não 

conhecia nenhum deles – Por que eu estou aqui? 

- Finalmente ela acordou. – disse um. 

- E já está começando a falar, que saco! – reclamou outro – Fechem a boca 

dela! 

O terceiro pegou a varinha dentro do casaco e executou rapidamente um 

feitiço nela, do qual ela não teve como se defender. 

Mary abriu a boca, mas não conseguiu emitir som algum. Agora, sem se 

movimentar e também sem poder falar, a única alternativa que tinha era ouvir, e 

tentar entender o que havia acontecido. 

 

*** 

 

Mary esperou pelo que pareceram dias.  

Enquanto os três bruxos se distraíam com um jogo de cartas, ela conseguira 

se arrastar disfarçadamente até um canto, onde havia um espelho antigo 

quebrado. Lá, ela conseguiu encaixar o nó da corda e tentava o cortar sem que eles 

percebessem, na esperança de conseguir rompê-lo. Para sua sorte, estava tendo 

sucesso e só faltava mais um pedaço para ela ficar livre. Se ela conseguisse 

desfazer completamente aquele nó, poderia... 

A porta foi novamente aberta e logo fechada com um estrondo. Em seguida 

passos pesados ecoaram pelo caminho até lá. Mary quase não conseguiu respirar 

quando viu quem era e tentou gritar, mas nada saiu. Lá estava Jheremy Sawbrook, 

olhando para ela e para os três bruxos, que o encaravam de uma maneira nada 

amigável. 

Agora ela estava salva. Jheremy iria... 

- Por que estão jogando?! – perguntou ele parecendo irritado – Não falei 

para ficarem de olho nela?! 

Mary sentiu como se o chão sumisse ao compreender a situação. 

- Ela está completamente imobilizada, Jerry. – respondeu um, largando as 

cartas – Não tem como ela escapar. 

- Conseguiu enviar o cabelo dela? – perguntou outro. 

- Sim. Agora só temos que esperar. 

Não querendo acreditar no que ouvia, Mary balançava a cabeça, tentando 

buscar uma lógica para aquilo. 

- O que foi? – perguntou um deles para ela rindo – Achou que ele ira te 

salvar? 
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- Não diga coisas desnecessárias. – ordenou Jheremy, demonstrando não ter 

gostado do que ele falara. 

- Você podia ser ator ao invés de modelo, Jerry! – comentou outro. 

- Cala a boca! – brigou ele novamente, indo até Mary e tirando o 

encantamento sobre a voz dela – Não precisavam ter colocado um encantamento! 

O nosso objetivo não é ela, não se esqueçam! 

- O que está acontecendo, Jheremy?! – perguntou ela desesperada assim que 

pode falar novamente. 

- Me desculpe, Mary, mas preciso da sua ajuda. Pode ficar aqui quietinha e 

esperar? 

- Eu não acredito que está fazendo algo assim! O que pretende?! 

- Você é um pouco lerda. Pensei que iria perceber antes... Afinal, já 

aconteceu antes, não? Com a Swan. 

- Como sabe... – Mary iria perguntar como ele ficara sabendo do que 

acontecera com a Sarah se isso ficara em segredo entre os Dragões e ela, mas 

lembrar disso a fez perceber o objetivo do seu seqüestro – Doumajyd! Vocês 

querem ele! 

Jheremy riu, sentando ao lado dela, e começou a explicar, como se eles 

estivessem em uma conversa casual depois do término das aulas do dia: 

- Acha que ele viria especialmente dos Estados Unidos para me ver? 

Precisei usar alguns truques para trazê-lo aqui. 

- Então... a Tarja... 

- Aqueles imbecis acreditaram que aqueles garranchos eram do Doumajyd. 

– disse ele rindo – Mas aquele era apenas um plano secundário, eu não acreditava 

que ele daria muito certo... Mas ele até que veio a calhar. Como eu a salvei, o 

pessoal de Hogwarts acha que há algo entre nós... Assim que Doumajyd ligar as 

coisas, ele não virá correndo para cá? 

- Você é horrível, Jheremy! Como pode- 

- Horrível?! Eu?! Doumajyd é uma pessoa horrível! 

Ele dissera isso com tanta convicção e com um tom de ódio que Mary não 

pode responder. Uma vez ela também pensara assim, e não podia dizer nada em 

defesa do dragão. 

- Sabe por que ele é uma pessoa horrível, Mary? Você não lembra... – ele 

respirou fundo, como se estivesse se acalmando para continuar – Lembra da 

primeira Tarja Vermelha? 

Mary lembrava disso muito bem. Foi no seu segundo ano, quando os 

Dragões estavam no terceiro, e já tinham total controle sob Hogwarts. Um monitor 

da Grifinória tentara parar com as maldades do D4 e foi brutalmente repreendido. 

Doumajyd arrancara uma faixa vermelha do time de quadribol de um aluno e 

amarrara na cabeça do monitor, anunciando para todos no Salão Principal que 

deveriam maltratá-lo até ele pedir para ser expulso da escola. E assim nascera a 

tradição cruel das Tarjas Vermelhas. 
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Por ser a primeira vítima, o monitor agüentou por muito tempo, mas por 

fim saiu da escola... diretamente para o Saint Mungus.  

- Você lembra, não? – continuou Jheremy – Ele está no hospital até hoje, 

enlouquecido. E lembra do nome dele? 

Ela balançou a cabeça negativamente. Naquela época estava tão 

preocupada em acalmar uma Vicky chocada com o que via que não se lembrava 

de muitos detalhes. 

- Jonathan Sawbrook, meu irmão! 

Mary arregalou os olhos em visível surpresa, e não pôde dizer nada. 

- Meus pais tentaram recorrer ao Ministério, mas nem mesmo o ministro 

tem poder para ir contra os Doumajyd a favor de reles sangue-ruins. Porém, eu 

não posso permitir que tudo termine assim, que aquele que fez meu irmão virar a 

sombra de gente que ele é hoje permaneça impune! E eu não sou o único, Mary! – 

ele apontou para os companheiros – Todos eles têm ressentimentos contra o 

Doumajyd e estão dispostos a me ajudar!   

Mary se encostou contra o espelho, não sabendo o que fazer. Não era a 

mesma coisa que havia acontecido com a Sarah. A garota tinha um sério problema 

de personalidade e uma idéia fixa, que a fazia agir como uma louca desesperada. 

Mas Jheremy era diferente, ele queria vingança e calculara cada um dos seus 

passos. Ele não se contentaria até que Doumajyd sofresse o mesmo e mais do que 

o seu irmão sofrera. 

- Desde que você declarou guerra contra o D4, Doumajyd parece ter virado 

um bom garoto. E ele realmente parou com as tarjas e não maltratou mais 

ninguém... Mas isso não significa que as coisas que ele fez foram apagadas! 

Mary podia ver pela expressão do garoto que não adiantaria tentar 

convencê-lo do contrário. Ela também sabia que o plano dele não funcionaria, já 

que Doumajyd não viria para salvá-la. Então, sua única alternativa era agir por 

sua conta, e para isso precisava de mais um pouco de tempo. 

- Mas... – ela pensava rapidamente no que poderia falar para distraí-lo 

enquanto terminava de romper a corda – Se você se vingar dele, vai estar sendo 

tão horrível quanto ele foi!  

- NÃO QUERO ESCUTAR SERMÃO DE VOCÊ! – ele se levantou do chão, 

mas permaneceu da mesma altura que ela, para poder falar olhando diretamente 

nos olhos dela – Você era alguém que odiava o D4, Mary! Como pode ter se 

juntado a eles mesmo tendo visto de perto tudo o que eles fizeram?! – ele a 

segurou pelo queixo, para que não desviasse o olhar. 

- Eu entendo a sua situação, mas mesmo assim não concordo. Portanto... – 

ela bufou, tirando o rosto das mãos dele com um gesto brusco – NÃO TOQUE EM 

MIM! 

Jheremy se afastou, rindo da reação, e comentou fazendo pouco dela: 

- Que assustadora! Era o que eu esperava da mulher por quem Doumajyd 

se apaixonara! 
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- Você não percebeu que eu voltei sozinha! – ela sibilou, continuando com o 

seu plano de ganhar tempo – Se você acredita que Doumajyd virá para me 

resgatar... – a corda se rompeu e desapareceu, a deixando livre.  

No mesmo instante, Mary se levantou em um pulo, empurrou Jheremy para 

um monte de caixotes, deu uma cabeçada no estômago de um dos bruxos que a 

tentou agarrar, desviou dos outros dois e berrou, fugindo: 

- ESPERE SENTADO, IDIOTA! 

- Desgraçada! – rosnou Jheremy levantando aos tropeços e correndo atrás 

dela, sendo seguido pelos companheiros. 

 Mary correu como se sua vida dependesse disso. Ela precisa sair daquele 

armazém o mais rápido possível e tentar despistá-los. Era a única coisa que 

pensava em fazer. Ela derrubou uma pilha de madeira empilhada perto da porta 

para atrasá-los e saiu sem olhar para trás. 

Ao conseguir sair, se deparou com o vento gelado da noite e uma total 

escuridão. Não conseguia distinguir nada a sua frente e não estava com a sua 

varinha para tentar obter alguma luz. Sem outra alternativa, ela correu pelo 

escuro, forçando seus olhos a se acostumarem para que ela pudesse ao menos ver 

onde pisava. 

Porém, quando ela ouviu os gritos de Jheremy ordenado que todos 

acendessem as suas varinhas para persegui-la, uma luz intensa acendeu na frente 

dela, a deixando cega e a fazendo tropeçar e cair no chão. 

- PEGUEM ELES! 

Ela ouviu alguém gritar e vários pés passaram correndo ao seu lado. Lá 

atrás, ela ouviu Jheremy e os bruxos fugirem. 

Então, ofegante e tomando consciência de todos os ferimentos dos maus 

tratos dos alunos de Hogwarts que ainda tinha pelo corpo, Mary tentou ver quem 

estava a sua frente. 

- Tudo bem? – perguntou uma silhueta escura na frente da luz. 

Reconhecendo a voz, ela respirou aliviada. 

- Christy! – ela sussurrou, se deixando ser ajudada pela bruxa. 

 

 

 

Cap 13 – Somente para você, a verdade 

 

 

 - Está realmente tudo bem? – perguntou Christinne preocupada, 

observando enquanto uma elfa fazia um curativo no braço de Mary, único lugar 

que não pôde ser curado totalmente com magia – Como eles a machucaram? 

- Está tudo bem, Christy. Esses machucados são do pessoal de Hogwarts... 

desculpe por isso. – pediu ela sem graça. 
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Depois de tê-la resgatado com a ajuda de aurores do Ministério, Christinne 

a levara para a sua casa em Londres, onde estavam agora. Além de curar seus 

machucados, Christinne também cortara o seu cabelo, para poder reparar o 

estrago que os seqüestradores haviam feito. Agora Mary teria que voltar a se 

acostumar com o mesmo corte que usava quando tinha seis anos de idade: acima 

dos ombros e com franja. 

A bruxa contara para Mary que havia recebido uma coruja em sua casa com 

a carta e o seu cabelo, e que nela Jheremy pedia para que ela avisasse seu irmão 

sobre o seqüestro. Porém, como Doumajyd estava incomunicável por algum 

motivo, ela decidira proceder por conta própria. 

- Ainda está doendo? 

- Um pouco... – confessou Mary segurando o braço. 

Seus ferimentos podiam estar curados, mas algo doía muito mais. Jheremy 

lhe enganara. Era mais uma pessoa que ela considerava seu amigo que a havia 

enganado. Mary se sentia miserável e começava a pensar seriamente que fosse 

algum tipo de maldição que alguém havia jogado nela.  

Percebendo o semblante triste da garota, Christinne anunciou para tentar 

reverter a situação: 

- Muito bem! Vamos comer alguma coisa gostosa antes de você voltar para 

o castelo! 

Mary a encarou surpresa e a bruxa apenas sorriu: 

- Está com fome, não está? 

 

*** 

 

- Essa casa é enorme! – comentou Mary depois de ter seguido Christinne até 

a sala de jantar – E muito bonita! 

- Gostou mesmo? – perguntou a bruxa se mostrando empolgada com o 

comentário – Na verdade foi meu marido que escolheu! Como fica perto do 

Ministério, nós podemos nos ver mais frequentemente, apesar de nossos horários. 

No momento ele está viajando a trabalho e só deve voltar no final de semana. 

Assim que se sentaram à mesa, imediatamente um elfo aparatou e fez toda 

a comida que havia preparado surgir com um estalar de dedos, sumindo logo em 

seguida com uma reverência. 

- Uau... – foi tudo o que Mary conseguiu dizer diante de tanta fartura 

preparada apenas para as duas. 

- Fique a vontade! – com um gesto Christinne indicou toda a mesa. 

- Mas isso é muito, eu- 

- Quando eu tinha a sua idade comia isso tudo facilmente! – declarou a 

bruxa orgulhosa, cortando o que ela diria. 



61 

 

- E ainda tem essa forma? – perguntou Mary se servindo e as duas riram – 

Huuummm, que gostoso!... Eu realmente não sei o que fazer, Christy. Além de me 

salvar e curar meus machucados, você ainda me oferece esse banquete! 

- Eu já não falei que você é como a minha irmãzinha?... E isso também é 

uma maneira de me desculpar. 

Mary a encarou sem entender. 

- Pelo Chris. – explicou a bruxa – Sei que ele está sendo ruim para você. Não 

sei o que ele disse em Nova York, mas... Deve ser mais um dos caprichos dele! – 

concluiu ela como se realmente estivesse buscando uma desculpa pelos atos do 

irmão – Ele deve estar confuso longe de você e com a influência da minha mãe. 

Mas espere só! Daqui alguns dias ele volta voando de lá pedindo perdão! Você vai 

ver! – ele finalizou em um tom de absoluta certeza, com um imenso sorriso. 

- Sabe... – Mary começou sem jeito – Eu vou tentar esquecer. 

Foi a vez de Christinne a encarar sem entender, parando a meio caminho de 

levar a comida a boca. 

- Ele me negligenciou durante todo esse tempo. Não sei o motivo, mas... 

cansei de esperar. Eu não sou do tipo capaz de esperar eternamente, entende? Por 

isso decidi ir para Nova York... Mas quando finalmente o encontrei e nós 

conversamos foi... desanimador. – ela percebeu a própria tristeza em falar e 

rapidamente tentou se mostrar indiferente àquilo – Mas agora, quando penso que 

não vou mais ser mandada por ninguém e posso fazer o que bem entender, fico 

aliviada!... Doumajyd tem a vida dele e eu a minha, cada um em seu mundo. Eu 

me enganei por um tempo, mas novamente vejo que nunca daríamos certo. A 

importância que damos as coisas são totalmente diferentes!... Eu demorei muito 

tempo para perceber como não daria certo... 

As duas ficaram em silêncio, pensativas, mas Christinne estava 

visivelmente com um ar de desapontada. 

- ...Me desculpe, Christy. – murmurou Mary ao perceber isso, se sentindo 

culpada. 

- Por que está pedindo desculpas? 

- Depois de tudo o que você fez por mim, eu fico falando essas coisas 

assim... De verdade, me desculpe. 

- Você não precisa se desculpar, Mary. Não importa se você esteja com o 

meu irmão ou não, eu sempre vou te considerar, por tudo o que fez. Se você 

estiver feliz, está bom para mim! 

Mary apertou os talheres com força nas mãos, se segurando para não 

chorar. Realmente, não era nada fácil estar falando aquilo, e a situação não era 

aliviante como ela tentava afirmar. 

 

*** 
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Christinne havia informado Hogwarts da situação de Mary e de que a 

levaria de volta para a escola a noite. Então, antes do horário estabelecido para os 

alunos estarem em seus quartos, ela aparatou com Mary na frente dos portões da 

escola. 

- Obrigada por tudo, Christy. – ela agradeceu mais uma vez. 

- Boa sorte com suas provas de admissão na Academia, Mary. Eu tenho 

confiança em você e nos seus esforços! 

- Boa noite. – ela despediu-se. 

A bruxa observou a garota caminhar em direção aos portões, mantendo 

uma idéia fixa na cabeça: iria voltar para Nova York e iria tirar a limpo aquela 

história de seu irmão ignorar Mary. O conhecia muito bem e ele nunca fora tão 

sério antes em relação a alguma coisa como quando decidira aquele 

relacionamento, e deveria haver algo muito errado por trás disso.  

Organizando mentalmente o que faria no dia seguinte para poder 

providenciar sua viagem, ela deu as costas para o castelo e tomava distância para 

poder desaparatar, quando: 

- CHRISTY! 

Ela ouviu a voz de Mary em um grito desesperado e os passos da garota 

soaram vindos correndo na sua direção. Assustada, a bruxa se virou e se deparou 

com uma Mary em lágrimas, soluçando, que se atirou nos seus braços. 

- O que foi?! – perguntou ela a abraçando e olhando em volta, verificando 

se havia algum perigo. 

- Eu... – começou Mary, entre um soluço e outro, se afundando nas vestes 

da bruxa – eu... só para você... só para você eu vou contar a verdade, Christy!.. Eu 

sempre, sempre... sempre pensei nele! A todo o momento!... Por mais que eu tente 

me concentrar em outra coisa, Doumajyd sempre está nos meus pensamentos!... 

Eu penso tanto e não vejo mais como poderia ser minha vida sem ele!... Ainda 

agora, depois de tudo o que aconteceu, eu ainda quero ficar com ele e não sei o 

que fazer!... Mesmo pensando em desistir eu não consigo, e me sinto patética por 

isso! Eu chego a me odiar por estar sendo assim!... Mas, mesmo gostando tanto 

dele, não posso continuar assim!... Por isso me desculpa! – e ela não conseguiu 

falar mais nada depois disso. 

Christinne a abraçou mais forte ainda, não podendo fazer nada para 

consolá-la. 

 

*** 

 

Doumajyd entrou bruscamente no escritório da mãe, em Nova York, e 

perguntou de uma forma que mostrava toda a sua impaciência por estar ali: 

- O que quer? 

- Vamos voltar para a Inglaterra. – anunciou a senhora Doumajyd. 

- Por quê?! – perguntou ele surpreso – O que está planejando? 
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- É uma ordem! – sibilou ela com um olhar ameaçador por cima dos óculos 

usando um tom que cancelava qualquer inicio de discussão. 

 

*** 

 

Finalmente janeiro chegava ao fim, e com isso a paisagem em volta do 

castelo ia começando a mudar.  

Depois do incidente com Jheremy, que ficou conhecido por toda a escola, as 

agressões contra Mary pararam totalmente. Porém, a atmosfera entre ela e os 

outros alunos ainda estava bastante pesada, já que eles se sentiam ofendidos por 

terem sido enganados e a culpavam por isso, mesmo ela não tendo culpa alguma. 

Porém, ela já podia viver normalmente em Hogwarts, sem ser atormentada. 

Mary voltara à sua rotina de estudos e tentava pensar somente nisso. Fora 

dessa meta, ela continuava ajudando nas estufas, onde aproveitava para poder 

ficar um tempo com Vicky e a professora Karoline, e onde sempre podia se distrair 

e encontrar um motivo para sorrir. 

Isso era exatamente o que ela estava tentando fazer ao perguntar depois de 

um tempo de silêncio em que cada uma se concentrava em seus afazeres na 

finalização dos doces: 

- Professora, depois que a senhora voltou daquela viagem, não tem mais 

falado do seu passado. Aconteceu alguma coisa? 

- Alguma coisa? – a professora parou de rotular os seus doces e olhou de 

uma ajudante para a outra – Vocês querem dizer o homem que eu amava? 

- É mesmo, professora. – ajudou Vicky, em tom de protesto – Nós ficamos 

sabendo de repente que a senhora era casada e mais de repente ainda viaja atrás 

do seu marido! Depois volta como se nada tivesse acontecido e não fala sobre isso! 

- Ah, não tem jeito... – murmurou a professora continuando distraidamente 

o seu trabalho – Essas meninas ficam me fazendo perguntas constrangedoras... 

- E então? – Vicky parou de fazer os laços para os potes e cruzou os braços, 

esperando. 

- Aquele bobo... – começou a professora em um tom amargurado – Parece 

que ele cansou de esperar por mim. 

- Cansou? – perguntaram Mary e Vicky juntas. 

- Sim, cansou. Nós nos divorciamos de vez e ele até já está planejando casar 

com uma outra... – então ela olhou firmemente para as ajudantes, como se 

estivesse decretando uma lei que as duas deveram seguir – Vocês têm que ficar 

perto de quem amam! Se vocês se distanciarem, o coração também se distancia, 

entenderam?! 

As duas balançaram as cabeças afirmativamente, nem pensando em 

discordar da professora. 

- Agora continuem com o trabalho! Sem perder mais tempo com histórias 

do passado! 
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Mary e Vicky se entreolharam, cada uma com a sua própria idéia a respeito 

do assunto. A primeira pensando em sua própria situação de corações que mudam 

por causa da distância, e a segunda sobre como acabar de vez com a sua distância. 

  

*** 

 

- Oláááá! 

Nissenson quase caiu por detrás do balcão da loja de seu pai com o susto 

que levou ao ouvir a voz de Vicky surgindo de repente pela porta. 

- O que está fazendo aqui?! – perguntou ele irritado, fechando com força o 

livro antigo de poções que estava estudando. 

- Vim te visitar! – defendeu-se ela – Vem, Mary, pode entrar, ele está aqui. 

- Ah, a Mary está com você. – ele suspirou aliviado. 

- Por que mudou de atitude? – perguntou Vicky protestando. 

- Desculpe por vir assim sem avisar. – disse Mary entrando logo atrás da 

amiga – Mas a Vicky insistiu muito nisso. 

- Por quê? Aconteceu alguma coisa? 

- É que eu decidi que devo ser mais honesta com os meus sentimentos. – ela 

declarou com um imenso sorriso. 

- Mais? – Nissenson deu um sorriso amarelo e tentou desviar totalmente o 

assunto – Mary, nós já demos um jeito naquele tal de Sawbrook, não se preocupe 

quanto a isso. 

- Acertaram? – perguntou Mary surpresa, pois já conhecia bem os Dragões 

para imaginar o tipo de ‘acerto de contas’ que eles poderiam ter feito. 

- Realmente é raro ver um Hainault esquentado. – comentou ele se 

levantando com o livro para guardá-lo em uma estante repleta de outros livros 

sobre poções – O pessoal de Hogwarts retirou a Tarja Vermelha, não? 

- Sim... de certa forma. Isso só quer dizer que eles não têm mais licença para 

me maltratar livremente. Mas as coisas voltaram a ser suportáveis e eu posso 

agüentar mais esses últimos meses. 

- Qualquer problema pode nos avisar pela esfera, ok? 

- Ei, Simon! Não quer ir passear em Hogsmeade também? – convidou uma 

Vicky esperançosa. 

 

*** 

 

- Como ele pode estar ocupado em pleno domingo?! – reclamava uma 

Vicky furiosa enquanto as duas atravessavam as ruas de Hogsmeade para 

voltarem ao castelo. 

- Ele realmente deve estar ocupado. Não se esqueça que o Simon é o único 

dos Dragões que realmente estuda. 
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- Mesmo assim! Nós fomos lá especialmente para visitá-lo!... E ele me trata 

tão friamente... Aaaah, Dragões são muito complicados... 

Mas Mary não ouvia os suspiros da amiga. Alguém parou na frente delas e 

quando Vicky percebeu a surpresa dela, viu também de quem se tratava. 

- Eu perdi. – anunciou Jheremy, que estava sem o seu uniforme da escola – 

Sai de Hogwarts. 

- Ah, é? – perguntou Mary, se mostrando totalmente indiferente com aquilo 

e tratando de dar a volta por ele para continuar o seu caminho, puxando Vicky 

pelo braço. 

- Me desculpe por ter feito aquilo! – ele disse para as costas dela. 

Mary parou, mas limitou-se a apenas ouvir o que ele falava. 

- Foi um erro estúpido da minha parte tentar me vingar dele indiretamente, 

por isso me desculpe. Um dia eu enfrentarei o Doumajyd de igual para igual. 

- Boa sorte. – resmungou Mary e voltou ao seu caminho. 

- Mais uma coisa, Mary! 

Novamente ela parou impacientemente e não se virou para ele. 

- Nesse tempo em que fui seu amigo, eu comprovei como você é uma boa 

pessoa e que não merece sofrer por alguém como o Doumajyd. Por isso, eu 

aconselho você a ficar com o Hainault. 

Mary virou o encarou de uma maneira incrédula e ao mesmo tempo 

furiosa.  

- Ele me disse, – justificou-se ele diante do olhar dela – entre um soco e 

outro, que não perdoaria ninguém que tentasse a machucar. 

- Não se incomode em pensar em mim ou na minha felicidade, Jheremy! – 

respondeu Mary de uma forma seca – Não quero ouvir justo você me dando 

conselhos! 

E sem dizer mais nada, ou dar chances do garoto falar, Mary saiu com 

passos decididos a voltarem diretamente ao castelo, e só isso.  

 

 

 

Cap 14 – Surpresa de Aniversário 

 

 

Depois do seu encontro com Jheremy naquela tarde, Mary decidiu passar o 

resto do seu domingo trancada no seu quarto, estudando. Porém, não conseguia se 

concentrar, não quando a todo o momento a voz de Jheremy ressoava em sua 

cabeça.  

Definitivamente não precisava ter o encontrado em Hogsmeade, poderia ter 

vivido uma vida inteira sem isso. Sentia por ele ter abandonado a escola, mas 

sabia que ele já poderia ter feito isso antes e seguido a sua carreira de modelo se 

não fosse a sua vingança contra Doumajyd.  
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Seu fio de pensamento foi cortado pelo som de batidas na porta. 

Lembrando da última vez em que alguém pretendera bater na porta onde 

havia ‘sangue-ruim’ rabiscado em baixo do seu nome e prendendo a respiração, 

Mary correu para atender. 

- Weed, tem alguém querendo falar você na lareira da sala comunal. – 

simplesmente informou a sua monitora da casa e saiu sem dizer mais nada, e sem 

nem ao menos olhar para ela. 

Não conseguindo imaginar quem poderia ser, Mary desceu até a parte da 

torre onde ficava a sala e demorou um pouco até reconhecer a pessoa de preto que 

a aguardava na lareira. 

- O senhor... é o secretário da senhora Doumajyd! – exclamou ela lembrando 

do rosto familiar por entre as chamas, e então acrescentou desconfiada – O que 

quer? 

- Há quanto tempo, senhorita Weed. – cumprimentou ele educadamente 

com um gesto de cabeça. 

- Anhm... há quanto tempo. – ela tentou responder no mesmo nível de 

educação, mesmo ainda esperando uma resposta dele. 

- Estou aqui especialmente para lhe fazer um convite. 

- ...Convite? – Mary murmurou para si mesma, como se estivesse 

perguntando se havia ouvido direito o que ele dissera. 

No mesmo instante, um envelope dourado saiu de dentro das chamas e 

flutuou levemente até cair aos seus pés. 

- Este é o convite para a festa de aniversário do senhor Christopher 

Doumajyd. Ela será realizada em Hogsmeade, portanto a senhorita não terá 

problemas em comparecer. 

Mary pegou o envelope no chão e viu que ele estava selado com o brasão da 

família Doumajyd e o seu nome estava gravado nele com tinta preta. 

- Mas eu- 

- A senhora Doumajyd me pediu para lhe entregar pessoalmente esse 

convite. Por favor, aceite. 

- A senhora Doumajyd?! – ela não conseguiu esconder a surpresa. 

- Contamos com a sua presença, senhorita Weed. – ainda disse o secretário 

antes de sumir das chamas. 

Mary precisou de alguns instantes para ter certeza de que o que havia 

acontecido era mesmo real e não um sonho sem lógica causado pela sua exaustão 

em estudar. 

- ...O que significa isso? – ela perguntou para ninguém enquanto abria o 

envelope dourado. 

   

*** 

 



67 

 

- A senhora Doumajyd a convidou para a festa?! – Vicky quase gritou de 

surpresa quando, no outro dia, Mary lhe mostrou o convite. 

- Shiiiii, não fale alto, Vicky! – advertiu Mary, já que as duas estavam em 

um corredor movimentado, indo em direção do Salão Principal. 

- Mas... você vai ir? 

- Eu sei que não deveria, mas falei com o Ryan e ele vai estar lá também. 

Todos os Dragões vão estar. 

- Então você vai?! 

Mary se sentia sem graça em ela mesma dizer que iria, mesmo isso sendo 

justamente o que ela havia decidido. Primeiramente por que não acreditava que a 

senhora Doumajyd iria simplesmente convidá-la, e a sua curiosidade em saber o 

que a bruxa estava planejando era maior do que o seu medo das conseqüências 

que sofreria se fosse. E em segundo lugar, ela não podia evitar de pensar que 

Doumajyd estaria ali, em Hogsmeade, tão perto dela. 

- Mas, Mary, isso é amanhã! 

- Sim, eu sei. 

- Um monte de gente rica vai estar lá, de todas as partes do mundo! 

- Sim, eu sei. Não se preocupe que eu não vou com o meu uniforme. Tenho 

algumas vestes que a Christy comprou para mim em Nova York.  

- Mas, não importa quão chique ela seja, ainda é uma festa de aniversário! 

- Aonde quer chegar, Vicky? 

- Você vai ter que dar um presente para ele! 

A amiga estava certa. Ela teria que dar um presente para o dragão, coisa 

que seria muito mais constrangedora na sua situação do que somente 

cumprimentá-lo. 

- O que vai fazer? – perguntou Vicky preocupada enquanto Mary se perdia 

em seus pensamentos. 

- ... Acho... acho que sei o que fazer! Vou falar com a professora Karoline! 

Encontro você depois no salão! – e saiu sem dar mais explicações. 

 

  *** 

 

No convite que Mary recebera, estavam as mesmas informações passadas 

pelo secretário da senhora Doumajyd. A festa seria realizada no salão de 

cerimônias do hotel bruxo mais famoso da Inglaterra, que ficava na parte mais rica 

de Hogsmeade. Assim como Vicky dissera, só pelo lugar, já demonstrava o nível 

das pessoas que estariam lá e dos acontecimentos. Mas apesar de ter tudo isso bem 

claro em sua mente, Mary não conseguia ter uma idéia precisa de o que poderia 

encontrar. Foi por isso que, ao pisar no tapete vermelho da entrada do salão, ela 

pensou seriamente em sair correndo e voltar para Hogwarts o mais rápido 

possível. 
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Porém, quando o Ministro da Magia passou por ela a cumprimentou 

amigavelmente, mesmo não fazendo a menor idéia de quem ela era, suas pernas 

congelaram e único movimento que ela conseguiu fazer em resposta foi dar um 

meio sorriso. 

Totalmente sem graça, ela olhou para o embrulho mais sem graça ainda que 

segurava firmemente nas mãos, sussurrando: 

- Eu não deveria ter vindo... 

- Que vestes bonitas, senhorita Weed. 

Mary se arrepiou inteira ao ouvir aquela voz que para ela soava como um 

metal frio. 

- Que bom que veio. 

Ela se virou, reunindo toda a coragem que tinha, e encarou a senhora 

Doumajyd, que a analisando dos pés a cabeça, e reparando principalmente no seu 

embrulho. Ao lado dela, como era esperado, estava o seu fiel secretário. 

- Boa noite. – Mary tentou cumprimentar da maneira mais educada possível 

– Obrigada pelo convite. 

- Ora, veja só! – a senhora Doumajyd bateu palmas de leve – Ela aprendeu a 

cumprimentar direito, Richardson! 

O secretário concordou com um gesto rápido de cabeça e Mary sentiu o 

rosto arder, sinal de que ficara vermelha com a ofensa indireta. Então a bruxa se 

aproximou e ajeitou os cabelos dela por cima das vestes, falando de uma maneira 

amável e totalmente anormal: 

- Fique a vontade hoje a noite. – e saiu, sem dizer mais nada. 

Mary inspirou profundamente quando ela se afastou, como se tivesse 

prendido a respiração durante todo aquele tempo para poder falar com a bruxa 

sem tremer inteira. 

- Mary! 

Foi um tremendo alívio ouvir a voz de Hainault vindo para ela por entre os 

convidados. 

- Ryan! – ela saiu da entrada e o encontrou em frente a uma mesa repleta de 

petiscos – Que bom que você está aqui também! 

- Me desculpe por não a ter a salvo antes da senhora Doumajyd a encontrar. 

- Tudo bem, eu sobrevivi. 

- Ah, a Cogumelo veio mesmo! – Nissenson apareceu atrás deles. 

- Ela recebeu o convite diretamente da mãe do Chris – informou Hainault 

para ele e para MacGilleain que chegava logo depois. 

- O que ela está tramando? – perguntou Nissenson surpreso com a notícia. 

- Vai começar! – disse MacGilleain e no mesmo instante a orquestra 

começou a tocar. 

Um bruxo muito bem vestido subiu em um palco montado na frente do 

salão, onde também estava a orquestra, e se posicionou bem no meio dele 
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- Boa noite, senhoras e senhores! – disse ele colocando a varinha em sua 

garganta para que sua voz fosse magicamente ampliada – A família Doumajyd 

agradece a todos os presentes por estarem aqui comemorando mais esse ano de 

vida do senhor Christopher Doumajyd! 

No mesmo instante, o próprio aniversariante entrou por um lado do palco, 

e os convidados romperam em aplausos. 

Mary o viu andar majestosamente até ao lado do bruxo que deu início a 

festa e agradecer pessoalmente: 

- Agradeço sinceramente a todos que, apesar de ocupados, estão aqui nesta 

festa! Por favor, fiquem a vontade e divirtam-se! 

Aquilo era no mínimo estranho para Mary. Pelo menos não era igual a 

nenhuma das festas de aniversário que ela já havia ido. Parecia mais algo como 

fora o Totalmente Bruxa, tirando o fato de que não era qualquer pessoa que 

poderia entrar para assistir. Só o fato de praticamente toda a rica sociedade mágica 

estar ali presente já era um grande diferencial. 

- Claro que esta festa não foi nenhuma surpresa para o senhor Christopher. 

– disse o bruxo com um sorriso que dizia com todas as palavras que muita coisa 

ainda estava para acontecer – Mas há uma surpresa especial para ele essa noite!... 

E a senhora Kheterin Doumajyd irá anunciar qual é! 

Agora quem subiu ao placo entre os aplausos dos convidados foi a senhora 

Doumajyd, de uma forma tão majestosa quanto ao filho. Este a encarava com um 

olhar desconfiado, e Mary pôde ver ele murmurar a palavra ‘surpresa’ quando a 

mãe se posicionou ao lado dele. 

- Obrigada a todos por estarem aqui pelo meu amado filho! – disse ela 

alegremente, enquanto erguia a sua taça em um sinal de comemoração, e logo 

depois se abraçava ao braço do filho – No momento, Christopher está morando em 

Nova York e estudando com especialistas para futuramente suceder os negócios 

da nossa família Doumajyd. Mas por hoje ser um dia tão importante, ele está de 

volta ao seu país! – mais aplausos – E, aproveitando esse momento tão ideal, eu 

anuncio a todos o noivado de Christopher Doumajyd! 

Uma explosão de murmúrios irrompeu pelo salão. Os três Dragões se 

entreolharam sem entender e Mary permaneceu congelada, com o olhar fixo em 

Doumajyd. Ele parecia tão surpreso quanto a todos os outros presentes, porém, ao 

contrário dos demais, não era nem de perto uma expressão de surpresa alegre. Ele 

encarava a mãe como se tentasse adivinhar o que ela estava planejando. 

- A mãe do Chris novamente fazendo o que bem entende... – comentou 

Nissenson para os amigos. 

- E essa moça sortuda, – continuou a senhora Doumajyd – se encontra aqui 

nesse salão! 

Os murmúrios aumentaram ainda mais, principalmente por parte das 

moças presentes. 

- É você, Mary? – perguntou MacGilleain confuso. 
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- É mesmo! – ajudou Nissenson – Ela recebeu o convite da senhora 

Doumajyd! Só pode ser ela! 

Mary definitivamente tremia ao responder: 

- Eu recebi, mas... não pode ser! Eu... 

No palco, Doumajyd tentava entender o que a mãe pretendia: 

- O que está fazendo, velha?! 

- Já disse para não falar desse modo rude! – disse ela entre os dentes, sem 

deixar de sorrir para os convidados – Estamos na frente de pessoas muito 

importantes, não comece! 

- Tem noção do que está fazendo?! – perguntou ele perplexo com a atitude 

dela. 

- Se eu falasse antes, não seria surpresa. – falou simplesmente a bruxa em 

resposta e depois voltou a falar com os presentes – Então, vamos chamá-la até 

aqui! 

A intensidade das luzes do salão foi diminuída ao ponto de somente 

silhuetas poderem ser vistas. Então feixes de luzes, projetadas por bruxos que 

trabalhavam na organização da festa, começaram a serem passadas por entre os 

convidado e os tambores da orquestra começaram a soar. 

Mary queria rir e comentar que aquilo parecia um circo, mas isso era 

impossível no estado em que ela estava. Perguntas sem respostas atormentavam a 

sua mente: Será que seria ela? Será que esse era o plano da senhora Doumajyd? E 

se fosse, o que ela pretendia com aquilo? 

Enquanto ainda estava pensando, Mary foi ofuscada pelos feixes de luz, 

que caíram em cima dela e ela ficou apavorada. Mas instantes depois, as luzes 

percorreram um único caminho e foram até o fundo do salão. 

- Senhoras e senhores! – anunciou o bruxo de cima do palco enquanto os 

tambores faziam um grande final – uma salva de palmas para a senhorita Summer 

Vanderbilt! 

Todos viraram para a moça que estava completamente confusa sobre os 

feixes de luz, com os olhos arregalados por ter ouvido o seu nome. 

Aparentemente, ela tinha passado todo aquele momento de abertura distraída 

procurando devorar o mais rápido possível um prato repleto de petiscos e, 

apressando-se para engolir tudo o que tinha na boca, perguntou para as pessoas a 

sua volta: 

- O que eu fiz dessa vez? 

As luzes voltaram a se acender e todos puderam ver bem quem era a 

senhorita Summer Vanderbilt, e foi então que Mary lembrou de já a ter a visto há 

algum tempo atrás. O cabelo roxo era inconfundível assim como a expressão 

defensiva de alguém que estava sendo acusada sem ter culpa. Era a mesma 

metamorfomaga que ela encontrara em Nova York e que havia sido presa por 

supostamente ter roubado alguma coisa. 
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Em resposta a pergunta dela, Richardson aparatou ao seu lado e a indicou o 

caminho para o palco, enquanto os convidados abriam um corredor para ela e a 

aplaudiam. Mesmo ainda desorientada e sem saber o que fazer, a bruxa seguiu o 

secretário, agradecendo aos aplausos com um grande sorriso. 

Mary a viu abandonar o prato em um das mesas, passar na sua frente e 

subir no palco, onde um Doumajyd procurava lançar o olhar mais mortal possível 

para a mãe. E então ela percebeu que a própria senhora Doumajyd a olhava com 

um sorriso triunfante. 

 

 

 

Cap 15 – Seja feliz 

 

 

- O senhor Vanderbilt é famoso nos Estados Unidos pela produção das 

Chaves de Portais para viagens transcontinentais, que são vendidas em todo o 

mundo. – comentava o bruxo em cima do palco, enquanto a garota era conduzida 

até ele – E a senhora Vanderbilt é um nome de referência na moda bruxa. A 

senhorita Summer Vanderbilt resplandece como a jovem bruxa mais rica da 

América segundo uma pesquisa realizada pela revista Magic&Life desse início de 

ano! 

- Então tem a ver com os pais dela... – murmurou Nissenson em um tom de 

quem havia compreendido tudo. 

- Como assim? – perguntou Mary, demonstrando uma grande ansiedade 

em saber quem era aquela garota. 

- Mary, você entende o que o nome Doumajyd representa aqui na Inglaterra 

e no mundo, não? – MacGilleain perguntou para tentar explicar da melhor forma 

possível. 

- Sim. – respondeu ela e acrescentou somente em seus pensamentos um ‘e 

como’. 

- O nome Vanderbilt tem o mesmo poder dos Estados Unidos. A única 

diferença é que eles não são uma família com uma tradição de longa data. 

Mary entendera perfeitamente o que os três dragões estavam pensando, 

bem ao contrário da pobre da moça que parecia não ter entendido nada do que 

estava acontecendo com ela. Logo que chegou ao palco ela perguntou ao bruxo 

sorridente: 

- É uma pegadinha ou coisa assim? Eu estou participando de algum jogo? 

Desculpa, mas eu não estava prestando atenção. Eu vou ganhar algo?! 

 

*** 

 



72 

 

Enquanto Summer Vanderbilt questionava o bruxo responsável pela 

condução das atrações da festa em cima do palco, sem dar tempo para que ele lhe 

desse uma resposta, Doumajyd aproveitou a distração dos convidados para falar 

com a sua mãe, mas esta já saia calmamente pelo outro lado do palco. 

- Ei, velha! – ele a seguiu e a segurou pelo braço antes que ela pudesse 

descer – Que tipo de brincadeira é essa? 

- Eu quero que você retome a sua consciência de um Doumajyd. – disse ela 

delicadamente, soltando a mão dele com um gesto rápido de varinha. 

- Eu... eu tenho consciência disso! – ele tentou soar firme. 

- É mesmo? – perguntou ela com um tom de incredulidade, voltando a sair 

do palco – Por hora considere isso um atrativo da festa e aproveite o seu 

aniversário. Depois conversaremos. Volte para o palco! 

Sabendo que não adiantaria discutir com a mãe naquele momento, e 

consciente de qual deveria ser o seu comportamento naquela festa, ele voltou para 

perto do apresentador. 

 

*** 

 

- A mãe do Chris pensou em tudo, não? – disse Nissenson, não acreditando 

que a garota em cima do palco ainda não havia entendido o motivo de estar lá. 

- Mas acho que o Chris não estava sabendo de nada. E essa garota também 

não. – comentou MacGilleain. 

- É claro que ele deveria saber! – afirmou Mary deixando transparecer como 

estava se sentindo a respeito daquilo. 

- Mary. – Hainault usou um tom repreendedor que a fez perceber como 

estava agindo de uma forma ciumenta para quem não tinha mais relação alguma 

com o líder dos Dragões, e a fez continuar assistindo calada – A pobre moça 

realmente parece não saber de nada. 

Procurando fazer algo a respeito da raiva que borbulhava dentro de si, 

Mary tratou de pegar um prato e encher com qualquer doce que estivesse ao seu 

alcance na mesa, e depois os devorou sem tirar os olhos do palco. 

- Será que eu deveria cantar alguma coisa já que estou aqui? – a garota 

sorridente perguntou para os convidados que concordaram com a sugestão 

aplaudindo. 

No mesmo instante ela correu até onde estava a orquestra e pediu licença 

para usar o piano. 

- Ela parece ser engraçada... – comentou Nissenson, mas a cotovelada 

disfarçada que recebeu de MacGilleain e o fez perceber a aura assassina que Mary 

emanava ao arrancar grandes pedaços dos doces, e então ele tratou de guardar os 

seus comentários. 

- É uma canção que eu mesma fiz! – disse ela sentando em frente ao piano e 

começando a tocar. 
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- Original? – se perguntaram Nissenson e MacGilleain mais surpresos. 

E, por mais que Mary não quisesse admitir, ela tocava e cantava 

incrivelmente bem. Tão bem quanto Karina Crowley no Totalmente Bruxa. Mas no 

estado em que estavam suas emoções, a canção somente a fizera conseguir achar 

um rosto para a loira cantora que acompanhava Doumajyd nas festas em Nova 

York. Ela pensava que poderia possivelmente ser a senhorita Summer Vanderbilt, 

com a sua incrível capacidade de mudar o cabelo. 

- Ela está cantando mesmo... – murmurou Hainault também surpreso.  

Mary mordeu o garfo com raiva e lançou um olhar mortal para ele. Por que 

até o dragão indiferente também se deixara surpreender por ela? 

A garota terminou a sua canção, finalizou a melodia com o piano e então se 

levantou agradecendo os aplausos com uma grande reverência: 

- Obrigada, pessoal! Aproveitem a festa e experimentem os bolinhos de 

abóbora! Estão ótimos! Eu garanto! 

Mary olhou para o bolinho de abóbora em seu prato e desistiu totalmente 

de comer doces. 

- Ela é uma moça corajosa, não? – perguntou a senhora Doumajyd surgindo 

atrás dela e quase a fazendo se engasgar com o que ainda mastigava. 

- Há quanto tempo, senhora. – MacGilleain a cumprimentou educadamente 

e foi assim que ela percebeu a presença dos amigos do filho ali. 

- Ora, os três juntos... – a bruxa comentou. 

- É o aniversário do Chris, não poderíamos perder! – disse Nissenson com 

um grande sorriso. 

- Sem vocês ao lado dele, o cérebro derretido do Christopher está se 

recompondo aos poucos. – retrucou ela, sem nem ao menos dignar-se a olhar 

diretamente para eles, e então continuou em um tom de provocação para Mary – 

A senhorita Vanderbilt é, com certeza, apropriada para o herdeiro dos Doumajyd, 

não acha? 

Mary segurava o garfo e o prato com força nas mãos, se controlando para 

não usá-los da mesma forma que estava imaginando usar no momento para 

responder à senhora Doumajyd. 

- Agora teremos mais uma apresentação de piano! – anunciou o bruxo em 

cima do palco – Pedimos que a senhorita Mary Ann Weed venha aqui nos 

presentear com seus dotes musicais! 

Mary demorou alguns instantes para perceber que o nome que ele havia 

falado era realmente o seu. 

- O quê?! – ela soluçou com o susto olhando do palco para os dragões ao 

seu lado. 

E então olhou para a senhora Doumajyd e percebeu que ela lhe lançava um 

olhar desafiador por cima dos óculos de lentes de cristal. 

 

*** 
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Ao ouvir o nome de Mary, Doumajyd levou um tremendo susto. Achava 

que já tinha sido o suficiente sua mãe ter lhe arranjado outra noiva, mas não 

esperava que ela ainda planejasse mais alguma coisa para aquela noite. 

Enquanto o bruxo responsável pelas apresentações falava que Mary era 

aluna de Hogwarts e que era amiga dele antes de se formar, que ela fora a vice-

campeão na última edição do Totalmente Bruxa e que portanto era uma moça 

talentosa, o dragão a viu largar em uma mesa um prato cheio de doces que 

segurava, gaguejando alguma coisa para as pessoas a sua volta. Então Hainault se 

posicionou atrás dela e lhe disse algo em voz baixa. O que quer que ele tenha lhe 

dito, a fez respirar fundo e seguir, ainda meio insegura, pelo caminho que levava 

até o palco. 

Ao lado dele, Summer Vanderbilt dava pulinhos e acenava para Mary, 

provavelmente achando que a garota era alguém realmente conhecida por seus 

talentos na sociedade bruxa inglesa, e estava feliz por estar tendo aquela 

oportunidade em conhecê-la. 

Assim que pisou no palco, Mary tirou os olhos do chão e o encarou 

rapidamente, como se por um momento não tivesse resistido à vontade de ver que 

expressão que ele fazia em vê-la ali. Mas foi tão rápido que o dragão não teve a 

mínima chance de lhe passar algum sinal de que ele não era culpado pelo que 

estava acontecendo. No mesmo instante, os convidados começaram a bater 

palmas, e Mary seguiu para o palco, praticamente tropeçando em seus próprios 

pés. 

 

*** 

 

Mary se sentou onde há pouco tempo atrás esteve a bruxa americana, 

colocando o seu presente ao seu lado, e olhou incerta para a partitura a sua frente. 

Era algo tão desconhecido para ela quanto as runas que provavelmente estariam 

nos seus exames de NIEMs. E ela lhe fizera o imenso favor de se esquecer 

completamente a melodia simples que havia aprendido no seu treino intensivo 

para o Totalmente Bruxa. Sem saber direito o que fazer, ela colocou os dedos sobre 

as teclas e olhou disfarçadamente para Doumajyd, ainda parado no meio do palco, 

olhando em sua direção assim como todos os convidados. 

Derrotada, ela só conseguiu pensar em somente uma outra possibilidade 

que não fosse aparatar para bem longe dali. 

 

*** 

 

Tanto Doumajyd quanto os convidados a baixo do palco olhavam abobados 

para Mary espancando as teclas do piano de qualquer jeito com as mãos. A única 



75 

 

que parecia estar encontrando um sentido no que estava acontecendo era Summer 

Vanderbilt, que batia palmas e dizia para o bruxo ao seu lado: 

- É um novo estilo funk! Muito bom, não acha?! 

Era mais do que visível que Mary estava descarregando uma raiva intensa 

no pobre do piano. 

- Ela estourou... – comentou Nissenson boquiaberto diante do que via, 

assim como os amigos ao seu lado. 

A senhora Doumajyd assistia a tudo, bebendo calmamente da sua taça e 

mantendo o seu sorriso de triunfo. Então, como se tivesse decidido que já era o 

bastante, ela se dirigiu ao palco. 

 

*** 

 

- Ela continua a mesma... – comentou Doumajyd não sabendo se ria ou se 

arrancava Mary do piano antes que esse quebrasse o chão e levasse toda a 

orquestra junto com ele. 

Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, sua mãe surgiu novamente no 

palco, paralisou Mary para que ela parasse de tocar e anunciou para os 

convidados: 

- Senhoras e senhores, me perdoem por isso. Foi algo não premeditado. – e 

então ela voltou-se para Mary, lhe livrando do encanto – Por hoje é só, senhorita. 

Visivelmente indignada por tudo o que acontecera, Mary levantou do piano 

procurando lançar o olhar mais mortal possível para todos os Doumajyd a sua 

frente, pegou o seu embrulho e atravessou o palco para ir embora. 

Ao passar pelo dragão, ele a ouviu murmurar: 

- Seja feliz. 

Como se essas palavras contivessem um encanto poderoso, Doumajyd se 

esqueceu de toda a pose que deveria manter durante a festa e gritou: 

- Eiii! – saindo correndo atrás dela logo em seguida, abrindo caminho entre 

os convidados e não dando chance para que sua mãe o segurasse. 

 

*** 

 

 Quando Mary já estava no hall de saída do hotel onde era realizada a festa 

de aniversário do herdeiro Doumajyd, ela o ouviu a chamando: 

- Mary! Espera! 

Mesmo estando furiosa com tudo o que acontecera, e repetindo para si 

mesma para não dar ouvidos ao chamado, ela parou. 

- Por que está aqui?! – perguntou Doumajyd assim que conseguiu alcançá-

la. 

- Fui convidada por sua mãe! – ela respondeu, se mostrando totalmente 

contrariada em estar falando com ele. 
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- Mas que droga, Weed! Se a velha a convidou era óbvio que ela ia fazer 

alguma coisa! 

Mary se virou para ele demonstrando todo o seu estado de fúria, que havia 

só se intensificado por ele estar ali gritando como se a culpa fosse dela. 

- É claro que ela iria aprontar alguma coisa, idiota! 

- Você continua o mesmo! – ela rosnou – Mesmo tendo visto tudo o que 

aconteceu hoje, você só consegue ser excepcionalmente grosso! 

- Eu... – ele deu um passo à frente, avançando para ela, como se tivesse a 

intenção de continuar em altos brandos aquela discussão, mas parou de repente. 

Mary o encarou desconfiado, se preparando para o que quer que o dragão 

fosse rugir, mas então percebeu que ele olhava para as suas mãos. E foi quando ela 

lembrou que ainda segurava firmemente o embrulho com o presente. 

- Isso é o meu presente? – ele perguntou baixinho – Você... mesmo sabendo 

que a velha iria fazer alguma coisa, você veio para me ver? 

Mary escondeu o embrulho atrás dela, não sabendo o que fazer com ele, e 

disse: 

- Cla-claro que não! 

- Que tal vocês darem o fora daqui? – perguntou MacGilleain surgindo no 

hall, junto com os outros dois dragões. 

- Que? – perguntou Doumajyd confuso com a sugestão. 

- Vocês dois precisam conversar e aqui não é um bom lugar. – ajudou 

Nissenson. 

- Eu não tenho nada para falar com ele! – Mary declarou teimosamente. 

- Exatamente. – disse uma voz fria vindo calmamente para onde eles 

estavam, e todos viraram para encarar a senhora Doumajyd – Uma sangue-ruim 

não tem nada para falar conosco. Se quiser pode ir embora, não iremos sentir a sua 

falta na festa. Agora você tem que estar lá, Christopher! Não haveria lógica a festa 

sem o aniversariante! 

- Desculpa a intromissão, mas já me intrometendo... 

Surpresa a senhora Doumajyd, se virou para se deparar com uma Summer 

Vanderbilt muito sem graça atrás dela. 

- É que... – começou a moça, mas foi interrompida pela bruxa. 

- Me perdoe, senhorita Vanderbilt, mas poderia esperar só mais um 

minuto? 

- É que simplesmente jogaram aquelas luzes em cima de mim e eu achei que 

deveria fazer alguma coisa! – disse ela rapidamente, não ouvindo o que a bruxa 

dizia – Desculpe se acabei passando dos limites fazendo um showzinho, mas era 

tudo brincadeira, não? Sobre essa coisa do casamento... 

- Não é brincadeira. – lhe explicou a senhora Doumajyd com um imenso 

sorriso – Há algum tempo converso com seus pais e isso já foi precisamente 

decidido. 
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- ...Sério? – a garota perguntou chocada e no mesmo instante o seu cabelo 

passou de roxo brilhante para um azul pálido.  

- Não brinque, velha! – Doumajyd não conseguiu ficar calado diante da 

atitude calculista da mãe – Só faz as coisas sem pensar nos outros! Não suporto 

isso! 

- Também não suporto quem faz as coisas pensando só em si mesmo. – ela 

retrucou devolvendo a acusação. 

Se irritando com a provocação da mãe, Doumajyd simplesmente deu meia 

volta e pegou a mão de Mary, ordenando: 

- Vamos! 

- Espera! Temos que resolver isso! – Summer Vanderbilt o segurou antes 

que ele pudesse sair. 

- Espera! – disse também Mary tentando se soltar. 

- VAMOS LOGO! – rugiu o dragão e a puxou para fora do hotel, sumindo 

de vista logo em seguida. 

 

 

 

Cap 16 – Inacreditável 

 

  

- Não tenho pretensão alguma de lhe pedir desculpas! – disse Doumajyd 

enquanto andava furioso pelas ruas de Hogsmeade, ouvindo os passos tropeçados 

de uma Mary ofegante logo atrás dele – Cair na armadilha da velha foi algo muito 

idiota! Logo você?! O que estava pensando?! Eu achei que você já tinha aprendido 

que- 

- EI! Ô DO CABELO ESTRANHO! 

- QUE FOI?! – o dragão se virou prestes a descarregar um sermão me cima 

da sangue-ruim baixinha, mas o que viu fez com que perdesse toda a noção do 

que estava fazendo. 

Com uma das mãos sendo segurada firmemente por Doumajyd, com a 

outra apoiada no joelho por estar cansada de ser arrastada pelas ruas e 

visivelmente bufando de indignação, estava Summer Vanderbilt. 

- Quer arrancar a minha alma me puxando assim?! – perguntou ela lhe 

lançando um olhar mortal ao mesmo tempo em que seu cabelo mudava 

lentamente para um tom de vermelho. 

- Co-como? – perguntou ele sem entender a encarando confuso.  

Então percebeu que ainda segurava a mão dela e a soltou rapidamente.  

 

*** 
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- INACREDITÁVEEEEL!!! – Mary berrou para a escuridão do caminho que 

levava aos portões de Hogwarts. 

Precisava extravasar a sua raiva de alguma forma, e não pensava em nada 

melhor do que aquilo. 

- IDOTA!!! – ela chutou para longe uma pedra que estava no seu caminho e 

então gritou com um arbusto – DOUAMJYD IDIOOOOTA!!! 

Ainda não conseguia acreditar no que tinha visto. Doumajyd havia pego a 

sua mão para arrastá-la para fora junto com ele, mas ao mesmo tempo em que ela 

se soltara, ele agarrou a mão da sua noiva metamorfomaga, que estava tentando 

fazer com que ele ficasse, e sumiu pelas ruas da cidade, sem nem perceber o que 

tinha feito. 

- Idiota... – ela parou olhando para os portões de Hogwarts – ...Por que eu 

ainda insisto em tentar vê-lo?... Você está sendo mais idiota que ele, Mary Ann 

Weed... 

 

 *** 

 

- Hei! Espera! – clamava a garota metamorfomaga tentando acompanhar os 

passos apressados de Doumajyd, mas este não lhe dava a mínima atenção – 

ESPERA, DROGA! – ela se colocou na frente dele, lhe fechando o caminho. 

- Quer fazer o favor de desaparecer! – rosnou ele a empurrando da sua 

frente. 

A garota rodou duas vezes com a força do empurrão e com muito equilíbrio 

não caiu, conseguindo se agarrar a tempo em uma placa de propaganda de uma 

loja. Não querendo deixar aquilo barato, ela arrancou a placa do lugar e investiu 

contra Doumajyd. O dragão percebeu a tempo a intenção dela e conseguiu se 

desviar do primeiro ataque, mas a ela deu a volta e ele não teve outra alternativa a 

não ser segurar a placa. 

- O que está fazendo, sua louca?! – perguntou enquanto os dois rodavam 

com a força que ela fazia em tentar empurrá-lo. 

- Eu é que pergunto, seu maníaco! – retrucou ela. 

Doumajyd deu um impulso maior e jogou tanto a placa quanto a garota 

para longe. E então voltou a andar, mas ela insistiu em segui-lo. 

- Pára de me seguir! – ordenou ele. 

- Dá um tempo, cara! Você me arrastou até aqui e me deixou nessa situação! 

Não se preocupa?! 

- Não! 

- Que moleque! – ela correu e novamente se colocou na frente dele. 

- O que quer de mim?! – perguntou ele irritado. 

- Me empreste a sua varinha! – ordenou ele estendendo a mão na frente 

dele. 

Doumajyd olhou perplexo para a mão estendida. 
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- Não sei por que você me arrastou de repente e daquela forma, mas por 

sua causa eu estou aqui sem nada! – explicou ela – Me empreste a sua varinha 

agora e eu aparato para o hotel de novo! 

- Acha que eu estaria aqui andando se eu tivesse a minha varinha?! 

- ... é mesmo. – murmurou a garota pestanejando e percebendo a lógica. 

- Você é idiota? – perguntou ele dando a volta por ela e continuando a 

andar. 

Mas quando tinha dado somente cinco passos algo lhe acertou na cabeça e 

ele voltou furioso até a bruxa, reclamando com um sapato na mão: 

- Por que fez isso?! – berrou ele jogando o sapato para ela de volta. 

- Olha aqui! – ela ergueu a perna e lhe mostrou o pé descalço e com a meia-

calça suja e furada – Você me fez perder o meu sapato no caminho e tive que usar 

o outro para te acertar! 

- E daí se você perdeu o seu sapato?! Vá procurar!  

- Como assim ‘vá procurar’?! – perguntou ela indignada voltando a por o pé 

no chão – Não tem nenhum ‘me desculpe’, ‘perdão pela minha indelicadeza, senhorita’?! 

Onde está o cavalheirismo dos bruxos ingleses?! 

- Você é um saco, garota! Agora pára de me seguir! – e novamente ele a 

deixou para trás. 

- Grrrrr! – mais uma vez ela foi atrás dele. 

- Por que está tão esquentada desse jeito?! Não tenho culpa se a puxei por 

engano! – ele começou a reclamar por ela continuar o seguindo – Primeiro você 

não deveria ter se intrometido no que estava acontecendo! É tudo culpa sua! 

- Culpa minha?! Não acredito que ouvi isso! 

- Eu estou ocupado! O Ilustríssimo Eu não tem tempo para ficar procurando 

por sapatos perdidos! Por que você simplesmente não volta pelo caminho que 

veio?! 

Ela parou, e ele ficou satisfeito por não ouvir mais os passos de uma pessoa 

descalça o perseguindo. 

Summer Vanderbilt ficou parada encarando furiosa a figura de Doumajyd 

que se afastava, e seu cabelo mudou para um vermelho vivo instantaneamente. 

- Pensa que vou deixar só por isso? – ela sibilou e então correu com toda a 

agilidade que tinha e pulou no dragão, agarrando o seu pescoço. 

- O QUE ESTÁ FAZENDO, SUA DOIDA?! – ele berrou tentando se soltar, 

mas isso só fazia com que Summer apertasse ainda mais os braços em volta do 

pescoço dele – ME SOLTA! 

- NÃO SOLTO! 

- ME LARGA! 

- NÃO LARGO! 

- VOCÊ É UMA MACACA?! 

- NÃO SOU! 

- PERDEU O JUÍZO, MACACA! 
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- VOCÊ É QUE PERDEU! – e já tonta por tanto rodar e usar a sua força para 

tentar enforcá-lo, a garota usou um último recurso e mordeu o que estava ao seu 

alcance: a orelha dele. 

Imediatamente Doumajyd paralisou. 

- ...o que aconteceu? – ela perguntou confusa, encarando o cabelo 

bagunçado dele. 

Mais de repente do que havia paralisado, Doumajyd voltou ao normal e a 

jogou no chão com força.  

Estatelada e gemendo pela dor do tombo, ela perguntou: 

- Seu ponto fraco é a orelha? 

Tapando a orelha com a mão, ficando vermelho até a raiz dos cabelos 

bagunçados e não sabendo o que fazer, Doumajyd apontou o dedo 

ameaçadoramente para ela e rosnou, apesar de não soar nada ameaçador: 

- Se-se você fi-fizer isso de novo eu te-te mato! – e saiu furioso, ainda 

escondendo a orelha. 

- O que foi isso?... – se perguntou Summer, surpresa de mais para poder se 

levantar do chão, o vendo desaparecer em uma curva da rua – ...Mas... ele tem um 

lado bonitinho... – ela se levantou devagar, ainda sem conseguir tirar os olhos do 

lugar em que ele virara, se dando conta de algo, ao mesmo tempo em que seu 

cabelo ganhava um tom rosado – Tô ferrada! Faz tempo que eu não me sinto 

assim!  

 

 

 

Cap 17 – Summer Vanderbilt 

 

 

- Ora, ora, ora… a sangue-ruim estudando até mesmo no almoço. Você está 

tão desesperada assim para passar? 

Mary revirou os olhos ao ter a sua concentração nos livros quebrada pela 

voz irritante da líder loira do trio da Sonserina, e retrucou: 

- E desde quando isso é ruim? 

- Não estamos falando que é ruim. – riu a de cabelo encaracolado.  

- Só estamos comentando que você terá que se esforçar muuuito para 

passar. – ajudou a terceira. 

- Desculpe, mas quem são vocês para me falar isso? Minhas notas sempre 

foram melhores do que as das três juntas. 

- E quem precisa de notas altas no nosso nível? – desafiou a líder com um 

sorriso triunfante – O dinheiro dá um jeito! 

- Como podem se orgulhar disso? – ela lamentou-se voltando para o seu 

livro e não dando mais atenção para as garotas. 

- Ei, onde fica a Ala do D4? 
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Mary congelou ao ouvir aquela voz. 

- E quem é você? 

Ao ouvir a pergunta da loira, Mary se virou na mesa para poder confirmar 

com seus próprios olhos. Lá estava Summer Vanderbilt, com seu cabelo roxo e 

usando roupas trouxas, coisa perfeitamente normal para bruxos americanos. 

- Eu estou procurando alguém. – disse a metamorfomaga. 

- Você não é aluna de Hogwarts! – acusou a ruiva – Por que está aqui em 

pleno período de aulas? 

- Huuum... que tal um jogo? – propôs Summer. 

- Jogo? – perguntaram as três. 

- É muito fácil! Uma mão só cada uma, se a soma dos dedos colocados der 

ímpar eu ganho, se der par você ganha. Quem ganhar aponta para uma direção e a 

outra tem que olhar. Se eu ganhar, você responde a minha pergunta, que tal? 

A líder ainda estava processando a proposta quando Summer não lhe deu 

chance de recusar: 

- Se não jogar perde! Um, dois, três, JÁ! 

A líder colocou três e Summer dois. A vencedora apontou rapidamente 

para um ponto pouco acima do ombro da perdedora que foi obrigada a olhar, mas 

ao mesmo tempo recebeu uma bofetada na bochecha e caiu tonta no chão. 

- Ah, desculpa! – pediu Summer com um imenso sorriso – Vocês ingleses 

costumam ser mais delicados com essas brincadeiras, não? Foi mal!  

- Uau. – foi tudo o que Mary conseguiu pronunciar diante da cena. 

Enquanto as outras duas socorriam a amiga no chão, vermelha de vergonha 

por ter caído naquele truque, Summer aproveitou para dar uma olhada geral em 

volta, procurando pela Ala, e então acabou enxergando Mary. 

- AAAhhh! – ela apontou sem discrição alguma para ela – A pianista 

fracassada! 

A pianista fracassa se encolheu no seu lugar a mesa, torcendo para que a 

garota apenas lhe acenasse de longe e fosse embora. 

 

*** 

 

- Noooossa! – exclamou Summer maravilhada – Então essa é a tão falada 

Ala dos Dragões de Hogwarts? É um tipo de ponto turístico ou coisa assim? 

- Mais ou menos. – disse Mary com um sorriso amarelo, abraçando 

firmemente a sua mochila e se perguntando mentalmente porque concordara em 

mostrar o caminho para ela. 

- Eu quero aquela mesa ali da janela! – anunciou a metamorfomaga 

correndo para lá. 

- Ma-mas essa é a mesa do D4! Só eles- 
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- Olha! – ela cutucou os porta-retratos na parede – São eles quando 

estudavam aqui! Que legal!... – as imagens dos dragões tentavam fugir do dedo 

dela correndo para as molduras – Eles se acham, não? 

- É, realmente. Mas nós não- 

- Você foi muito corajosa ontem! Eu só percebi depois que na verdade você 

não sabia tocar piano, mas mesmo assim você subiu no palco! Se fosse comigo, 

teria saído correndo! 

- Ah, não foi exatamente algo corajoso da minha parte. – respondeu Mary 

ao mesmo tempo em que tentava lembrar porque não tivera essa incrível idéia na 

noite passada. 

- Mas mesmo assim, acho que nós somos parecidas! – anunciou a garota ao 

mesmo tempo em que uma refeição surgia a sua frente – Nooossa! Tinha que ser 

Hogwarts! E eu achava que exageravam lá na minha escola! 

- Você também freqüenta uma escola de magia na América? – Mary 

perguntou por curiosidade. 

- Sim! Eu estou para me formar esse ano e eu deveria estar fazendo meus 

testes finais!  

Mary a encarou chocada. Como assim? Como alguém pode dizer com toda 

aquela tranqüilidade que está perdendo seus teste finais? 

- Mas como meu pai pediu para fazer essa viagem e ficar um tempo aqui, – 

continuou ela explicando – eu vou poder fazê-los quando voltar! 

- É mesmo? – Mary não conseguiu evitar o suspiro. 

Apesar da personalidade da garota, ela era realmente uma herdeira rica e 

cheia de privilégios. 

- Obê? – perguntou para Mary com a boca cheia. 

- Nada, não. – respondeu ela com mais um sorriso amarelo – Hum, seu pai 

mandou você vir para cá? Para ver o Doumajyd? 

- Barece de dim. – foi a vez dela suspirar, ainda com a boca cheia. Então 

engoliu tudo de uma vez para poder continuar falando direito – Para ver aquele 

doido varrido! 

- Doido? – perguntou Mary não entendendo o tom que ela usara para falar 

dele, como se estivesse com raiva. 

- Não concorda comigo? 

- Bom, concordo, mas... 

- Ele é um idiota cruel! Depois de ter me arrastado por uma cidade 

desconhecida para mim, me larga sem mais e nem menos no meio da rua, e já era 

bem tarde da noite! 

- Ele largou você? – perguntou Mary surpresa. 

- Eu estava descalça, com meus pés doendo por ter corrido, sem dinheiro e 

sem varinha! Levei três horas até conseguir chegar novamente no hotel! Já era de 

madrugada e estava muito frio! 

- Ma-mas você é a noiva dele! Ele deveria ter mais consideração! Você- 
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- Ah, onde fica o banheiro?! – ela perguntou se levantando de repente da 

mesa. 

- O quê? – Mary a encarou espantada, vendo ela apertar a barriga e o seu 

cabelo mudando instantaneamente para uma cor verde doentia. 

- Dor de barriga! – explicou ela praticamente pulando no mesmo lugar. 

- Tem um banheiro aqui mesmo. – Mary apontou para o lado oposto da Ala. 

- Valeu! Já volto! – e ela saiu correndo, reclamando consigo mesma pelo 

caminho – Que droga! É só falar naquele idiota que me dá dor de barriga! 

- ...Ela realmente é a jovem bruxa mais rica da América? – Mary se 

perguntou incrédula. 

Mas enquanto ela ainda estava olhando abobada na direção em que 

Summer havia corrido, uma agitação no Salão Comunal a arrancou de seus 

pensamentos. 

- D4!!! 

Mary estranhou o grito estridente das meninas. Os Dragões tinham aulas na 

academia naquele momento e não poderiam estar ali. Se bem que aulas nunca 

haviam sido um pretexto para eles deixarem de ir onde queriam. 

Ela rumou para a sacada da Ala, para poder conferir o que estava 

acontecendo, quando congelou ao ouvir a líder loira da Sonserina cumprimentar 

meigamente: 

- Há quanto tempo, Doumajyd! 

- Sai da minha frente, sua feiosa irritante! – rosnou o dragão a jogando para 

fora do seu caminho. 

- Mentira... – Mary sussurrou e procurou em volta algum lugar para se 

esconder. 

- Onde fica a mesa especial do D4? – ele rosnou a pergunta ele do seu modo 

educado para alguns alunos do segundo ano, que apontaram para cima tremendo. 

Era tarde demais, Mary só havia conseguido chegar até o começo da escada 

e não pôde fugir do campo de visão de Doumajyd. Quando ele olhou para onde os 

garotos apontaram e a viu, desviou o olhar no mesmo instante irritado e Mary 

apertou ainda mais a mochila, se segurando para não jogá-la nele. Então ele foi até 

onde começavam os degraus e disse para ela: 

- Não entenda as coisas erradas! Não vim aqui para ver você! Combinei 

com o resto do D4 de nos encontrarmos aqui! 

- Me desculpe por estar onde não deveria. – sibilou Mary para ele se 

apressando em descer ao mesmo tempo em que ele subia – Já estou saindo. 

Os dois se cruzaram no meio da escada, mas nenhum se atreveu a olhar o 

outro. Isso só contribuiu para que a raiva da noite anterior voltasse e Mary não 

conseguisse evitar dizer quando chegou ao nível do salão, virando-se para olhar 

para cima: 

- Parabéns pelo noivado! 

Doumajyd parou ao ouvir aquilo. 
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- Se era isso, você poderia ter me falado em Nova York ou mesmo antes! 

Não precisava ficar me ignorando! Eu sei o meu lugar e ia me resignar a ele! Mas 

você precisou trazê-la aqui para mostrá-la como um troféu, não? Sua mãe deve 

estar orgulhosa! 

- Não é isso! – ele se virou gritando em tom de defesa, mas se arrependeu 

do que fizera e tentou consertar meio sem jeito – Foi... um engano. 

- Onde está o engano? – perguntou Mary furiosa, imaginando que ele 

estava pensando em um meio de dizer que a culpa era dela. 

- Porque eu queria falar com você! – admitiu ele, como se isso explicasse 

tudo. 

Mary continuou o encarando com uma expressão de total descrença, e 

então perguntou: 

- E então por que não falou? Não teve chance? 

- Na verdade eu- 

Mas ele não pôde terminar, porque uma voz se sobrepôs a dele: 

- Aaah, resolveu aparecer! 

- O-o-o que está fa-fazendo aqui, macaca?! – ele perguntou se assustando ao 

ver Summer Vanderbilt atrás dele na Ala, com o cabelo de volta ao roxo, que 

parecia ser a sua cor normal. 

- Consegui saber por fontes seguras que você viria para cá hoje! Então vim 

reclamar! 

- Re-reclamar? – perguntou ele não entendendo. 

- Por sua causa eu me machuquei ontem! – ela ergueu a manga da blusa e 

mostrou o cotovelo esfolado. 

- E daí? – perguntou ele com desprezo – Eu só estava me defendendo! 

- Então não vai se desculpar? – perguntou ela com uma expressão de quem 

ainda tentava lhe dar mais uma chance – Eu sou uma garota, sabia? Você 

simplesmente me jogou no chão. Assuma a responsabilidade! 

- Aquela coisa de noivado é uma farsa, ok? – disse ele – Não é por que 

nossos pais decidiram que nós- 

- Mas quando eu mordi a sua orelha você ficou todo vermelho! – disse ela 

com uma voz que soava como um ronronar. 

Doumajyd automaticamente tapou a referida orelha com a mãe e nos 

degraus lá embaixo ouvisse um sonoro engasgar que soava como um ‘O quê?’ 

vindo de Mary. 

- Do-do que você está falando, macaca?! – ele tentou disfarçar, fingindo que 

não sabia nada a respeito. 

- Ah, não lembra? – perguntou ela com um sorriso de quem tinha um trunfo 

– Então acho que vou ter que te ajudar a lembrar... – e ela parou, como se pensasse 

na melhor maneira de fazer isso acontecer, e então chegou a uma conclusão – 

Acho que, como sua noiva, devo te ajudar sempre, não? – ela se aproximou dele 

com um enorme sorriso. 
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- O quê? 

Sem mudar a expressão, ela lhe deu um soco com toda a sua força no rosto 

e o fez cair alguns degraus, até recuperar o equilíbrio. 

Mary conferiu toda a discussão chocada e não conseguia acreditar no que 

tinha acabado de ver. Doumajyd se recompôs o mais rápido que pôde, olhando 

abobado para a sua agressora. 

- Se o nosso casamento é uma coisa certa entre nossos pais, – falou ela 

esfregando os dedos doloridos pelo soco – acho que posso me apaixonar por você, 

Christopher Doumajyd! 

Aquelas palavras soaram como um terremoto dentro de Mary. 

 

 

 

Cap 18 – Promovida a amiga 

 

 

- Sério? – perguntou uma Vicky surpresa demais com o que acabara de 

ouvir. 

- Sério. – confirmou Mary. 

- Ela parece ser uma pessoa incrível! – a garota comentou sentando ao lado 

da amiga na mesa da estufa, mas acrescentou assim que recebeu um olhar mortal 

pelo comentário – Digo, a personalidade dela, não? 

- Mas não foi só isso! – continuou Mary. 

- O que mais ela fez? 

- A noite, quando eu estava estudando... 

 

*** 

 

Mary tentava ao máximo se concentrar no seu trabalho de poções, mas por 

mais que tentasse, sua letra era um borrão tremido. Desde o que acontecera no 

almoço, ela estava tão alterada que não se lembrava de mais nada que havia feito 

durante o resto do dia. E agora ali, trancada em seu quarto sem os ruídos do resto 

da escola, as palavras de Summer Vanderbilt podiam reboar livremente por sua 

cabeça. 

Cansada de se esforçar em vão, ela procurou um meio para se acalmar bem 

ao seu estilo: se levantou em um impulso, pegou a primeira coisa que estava ao 

alcance de sua mão e jogou na parede. O som de algo batendo, caindo no chão e se 

abrindo a fez perceber que havia jogado o presente de aniversário de Doumajyd. 

Os biscoitos de chocolate em forma de dragões estavam todos espalhados pelo seu 

quarto. 

Depois de alguns instantes olhando para a cena, Mary suspirou e se 

ajoelhou pacientemente para juntá-los e colocá-los novamente na caixa. 
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Foi então que ela ouviu uma batida no vidro da sua janela e se levantou mal 

humorada para abrir a janela para que a coruja entrasse. Mas quase teve um 

ataque com o susto que levara ao ver que, ao invés de uma coruja, quem estava 

batendo na sua janela era uma garota de cabelo roxo.  

 

*** 

 

- O que ela foi fazer lá?! – perguntou Vicky surpresa pela audácia da 

americana. 

- Bom... na verdade, ela simplesmente apareceu lá, só isso. 

- E? 

- E... 

 

*** 

 

- Por que você ia jogá-los fora? – perguntou Summer Vanderbilt com a boca 

cheia de biscoito de chocolate – Está uma delícia! Você deve saber cozinhar muito 

bem! 

- Ainda não me respondeu o que veio fazer aqui! O que quer? – exigiu Mary 

impacientemente para ela. 

- Bom... é que... é meio sem graça ficar naquele hotel sozinha, sabe? Daí eu 

pensei, por que não ir lá com a pianista fracassada? Ela parece ser bem legal! – 

explicou ela com um sorriso repleto de biscoito. 

Mary revirou os olhos e suspirou. 

Depois de ter praticamente invadido o seu quarto pela janela, a 

metamorfomaga vasculhara cada canto do lugar fazendo comentários e falando 

sobre outras coisas ao mesmo tempo. Quando viu os biscoitos no chão fez questão 

de juntá-los novamente na caixa e, depois de experimentar um, não deixou que 

Mary os jogasse fora. Então pulou em cima da cama, sem cerimônia alguma, e 

começou a conversar com ela enquanto comia os biscoitos. 

- Mas não é um problema você ficar aqui? – perguntou Mary tentando achar 

uma forma educada de se livrar dela. 

- Não se você não contar! Mas, sabe, eu não gostei dessas alunas de 

Hogwarts. Você não acha que elas são um saco? 

Mary teve que concordar. 

- Então, você foi a única que eu gostei de conhecer! E você também é amiga 

do Chris e pode me falar sobre ele! 

Ela chegara no ponto que Mary não queria chegar. 

- Você é bem amiga dele, não? Eu vi vocês conversando naquela hora na 

escada. O que acha dele? 

- Na verdade, eu- 

- Eu pensei que vocês tinham alguma relação. Vocês têm? 
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- Agora não temos nada! – disse Mary rapidamente, mas só percebeu o que 

havia dito quando já era tarde de mais. 

- Agora?... mas antes tinham? 

- É, mais ou menos... Mas agora, definitivamente não. 

- Ah, que bom! – a garota deixou os biscoitos de lado – Você pode falar 

sobre ele, não? Tipo, eu só conheço ele pela fama, não por pessoa... 

 

*** 

 

- E aí você falou tudo sobre o Doumajyd?! – perguntou Vicky mais surpresa 

ainda. 

- Um pouco... 

- E ela não se importa com o passado? 

- Estranhamente não. 

- Mary... você não falou que iria ajudá-la, falou? 

Ela não respondeu e passou a se concentrar em um buraco na madeira da 

mesa. 

 

*** 

 

- Que bom que você vai me ajudar! – exclamou Summer contente – Isso me 

deixa feliz! Eu não tenho muitas amigas, sabe? Esse negócio de ser a jovem bruxa 

mais rica faz as pessoas terem uma idéia errada de quem eu sou, e não gosto disso. 

Mas gostei de conversar com você, Mary!... Posso te chamar assim agora? Pode me 

chamar só de Summer também! – ela apontou para si mesma feliz. 

Mary a encarou por um tempo, pensando seriamente em encontrar um vira-

tempo e voltar ao momento antes de abrir a sua janela, para fazer com que 

Summer Vanderbilt tivesse ficado pendurada pelo lado de fora ao invés de deixá-

la entrar. 

 

*** 

 

- Ok, ela não é mais incrível, é irritante. – concluiu Vicky – E eu acho que 

você está em sérios problemas. 

- Mais um... 

- Com licença, é aqui que... MARY! 

As duas quase caíram das cadeiras em que estavam ao se virarem para ver 

quem havia invadido a estufa sem se anunciar. 

- Ah, não. – resmungou Mary ao ver Summer Vanderbilt. 

- Que horas você pode sair, Mary? – perguntou ela empolgada, sentando na 

mesa em frente a elas sem pedir permissão – Quer ir para Hogsmeade fazer 
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compras comigo? Sabe, pensei em comprar essas roupas bruxas que vocês usam, 

mas não sei o que o Chris poderia gostar. Você me ajuda? 

- É ela? – murmurou Vicky discretamente. 

- Ah, você deve ser a melhor amiga da Mary, não? – perguntou a garota a 

encarando com um imenso sorriso. 

- Sou. Desde pequena. 

- Certo! Você é melhor amiga da minha melhor amiga... Então isso faz de 

nós melhores amigas também! – depois de chegar a essa conclusão, ela pegou a 

mão de Vicky e a cumprimentou exageradamente – Muito prazer, meu nome é 

Summer e pode me chamar só assim! 

- Vi-Victory... mas pode me chamar só de Vicky. 

- Prazer em conhecê-la, Vicky! Você quer vir também? 

As duas se entreolharam e então olharam para a metamorfomaga que ainda 

esperava sorridente por uma resposta ao seu convite. 

 

*** 

 

- O que você pretende, velha? – exigiu saber Doumajyd assim que invadiu a 

sala de jantar da casa da sua família em Londres, onde sua mãe estava almoçando. 

- O que quer que seja que você queira me questionar, Christopher, faça 

depois da refeição. Use pelo menos um pouco das boas maneiras que eu sei que 

um dia tentaram lhe ensinar. 

- Aquela história de entretenimento! – bufou ele. 

- Era entretenimento. – confirmou a senhora Doumajyd – A apresentação da 

sua noiva. Seu casamento já era algo decidido então achei o seu aniversário o 

melhor momento para tornar essa decisão pública. 

- Não pode brincar assim comigo! – ele avançou para a mesa, mas foi 

segurado pelo secretário. 

- Acalma-se, por favor, senhor Christopher. – pediu ele, que assistia a tudo 

pacientemente aguardando caso houvesse necessidade de interferir, como naquele 

momento. 

- Richardson. – chamou a bruxa. 

- Sim, senhora. – ele respondeu prontamente. 

- Pode informar ao herdeiro Doumajyd qual é a nossa atual situação e o que 

pode salvar a nossa reputação? 

- Sim, senhora. Senhor Christopher, devido aos vários problemas com os 

negócios da família, dos quais o senhor ficou ciente na sua estadia em Nova York, 

somente uma aliança com os Vanderbilt pode impedir a ruína do nome 

Doumajyd. 

- Seria uma aliança única entre uma família tradicional na sociedade bruxa 

e uma ascendente, sendo que as duas são poderosas. – explicou calmamente a 

bruxa – Com o seu casamento, o poder se unificará, assim como as nossas fortunas 
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e nossos negócios. Lembre-se, Christopher, o nome Doumajyd não pode ser 

mantido somente com fama e um brasão antigo, precisamos sempre de mais 

dinheiro para mantermos nosso status. Será que você não é capaz de entender a 

importância desse casamento? Os Doumajyd estarão no topo prestigiado 

novamente, assim como na época de glória do seu avô.  

Ela terminou a sua refeição e se levantou da mesa com a intenção de sair, 

mas parou ao lado do filho, que havia se perdido em pensamentos, e perguntou: 

- Algum problema com isso, Christopher? – não recebendo uma resposta, 

ela acrescentou – Ou será que depois de ter encontrado aquela sangue-ruim após 

tanto tempo você quer insistir nela? 

- Não é nada disso! – ele se apressou em responder. 

- Excelente! – ela exclamou antes de dar as costas para ele e sair dizendo – 

Então fique aqui em Londres por um tempo. 

 

*** 

 

Depois de terem sido arrastadas por quase todas as lojas caras de roupas de 

Hogsmeade, Summer Vanderbilt decidiu que precisava de um colar novo e levou 

Mary e Vicky para a joalheria de peças de luxo bem no centro da cidade. E era 

onde as duas estavam praticamente grudando os narizes na vitrine que cercava 

um expositor com pulseiras: 

- Que bonito! – exclamava Vicky. 

- Verdade! – concordava Mary admirada – Olha aquela ali... 

As duas começaram a contar os zeros na plaquinha mínima que indicava o 

preço e tiveram que recuar. Nem mesmo Vicky poderia arcar com uma pulseira 

daquelas. Então, sem graça, as duas se limitaram a continuar olhando sonhadoras 

para o expositor. 

- O que acha desse... – a pergunta, que Summer iria fazer ao surgir por 

detrás de uma estante segurando um colar, morreu na metade ao perceber que não 

era ouvida pelas novas amigas. Então começou a espiar curiosa – O que elas estão 

olhando? 

 

*** 

 

Quando finalmente Summer Vanderbilt decidiu que tinha concluído suas 

compras em Hogsmeade, ela levou Mary e Vicky para um restaurante não muito 

caro, para que as duas ficassem mais a vontade usando os uniformes de Hogwarts. 

Assim como durante todo o dia, a metamorfomaga só tinha um assunto: 

- Eu acho que o Chris está realmente sofrendo. 

- Sofrendo? – perguntaram a outras duas confusas. 

- Tipo, ele é o herdeiro da maior família bruxa da Inglaterra.  
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- Eu não acho que ele sofra por isso. – disse Mary – Talvez ele nem perceba 

isso por ser tão egoísta. 

- Eu acho que ele realmente agüenta muita coisa sem poder reclamar. – 

adicionou Summer. – É muita responsabilidade, não acham? 

Mary ficou pensando. Enquanto Doumajyd estava em Hogwarts, ele era o 

herdeiro, o filho mimado e repleto de privilégios. O conhecendo como conhecia, 

ela não conseguia ter uma visão dele no comando dos negócios da família... Bom, 

talvez tivesse tido um pequeno vislumbre quando o encontrara em Nova York. 

Percebendo que Mary se calara de repente e se perdera em seus próprios 

pensamentos, Vicky tentou salvar a amiga antes que Summer percebesse, 

perguntando: 

- O que você gostou nele, Summer? 

- O que eu gostei no Chris? – ela se empolgou e começou a dizer feliz – Ele é 

cheio de energia, não acham? Ele tem uma personalidade única! 

- Basicamente ele é egocêntrico. – deixou escapar Mary e, ao perceber o que 

tinha feito, ela voltou toda a sua atenção para o suco que estava tomando. 

Summer deu um sorriso amarelo e começou a procurar as melhores 

palavras para explicar a sua opinião sobre ele: 

- Sabe, no meu caso, o casamento seria arranjado de qualquer forma. Se 

esqueceram que eu sou considerada a garota mais rica da América? Dificilmente 

alguém se aproxima de mim sem estar interessado nesse dinheiro. Então eu nunca 

tive esperança de me apaixonar. Sempre pensei que eu casaria com um cara 

fracote e sem graça. Mas o Doumajyd é não é assim! Agora, depois de me 

encontrar com ele, eu acho que eu ainda posso ter uma chance de ter uma vida 

feliz. 

Mary a encarou sem saber o que fazer. Como poderia dizer alguma coisa 

depois de ter ouvido aquilo? 

- Você não gosta de alguém agora, Mary? – perguntou Summer. 

Mesmo sabendo que a pergunta fora feita sem nenhuma má intenção, mas 

por pura curiosidade, Mary quase se engasgou com o suco. 

- A-agora, na-não. Eu tenho os meus NIEMs e tudo mais. 

- Que desperdício... – suspirou a metamorfomaga e acrescentou na tentativa 

de alegrá-la – Mas tenho certeza que você encontrará alguém legal! 

- Obrigada. – ela agradeceu com outro meio sorriso e procurou se mostrar 

novamente distraída com o suco. 

- E você, Vicky? Não gosta de ninguém? 

- Eu? Ah, eu... na verdade... 

 

*** 

 

- Então você não vai voltar para Nova York? – perguntou Nissenson 

surpreso para Doumajyd. 
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- Parece que vou ficar por um bom tempo... – respondeu o dragão. 

Os quatro estavam reunidos em um bar bruxo perto da Academia onde os 

Dragões costumavam se encontrar depois das aulas, e que havia sido eleito um 

substituto para a Ala de Hogwarts. Ali também podiam fazer o que quisessem, 

com o pequeno acréscimo de não serem mais estudantes. 

- E o que essas feiosas estão fazendo aqui?! Não falei que era um assunto 

sério? 

As garotas que sentavam em volta de Nissenson e MacGilleain olharam 

escandalizadas para o líder do D4, mas receberam a mesma ordem de se retirarem 

dos outros dois dragões e tiveram que sair. 

- Não me diga que você tem que ficar por causa desse casamento arranjado? 

– perguntou MacGilleain ao mesmo tempo em que fazia um sinal para Hainault 

indicando que agora haviam mais lugares na mesa e que ele poderia deixar de ler 

o seu livro sozinho em uma poltrona. 

- Não! – rosnou Doumajyd – Não vou me casar com aquela macaca! 

- Bom, achei que ela é uma garota engraçada, não acha? – comentou 

Nissenson. 

- Não podemos compará-la com a Crowley, mas até que não está mal para 

um casamento arranjado. – ajudou MacGilleain. 

- É claro que não! Ela não tem... tem... arquitibus. 

Os outros três o encararam por um tempo sem entenderem e então se 

entreolharam, tentando chegar a uma conclusão sobre o que ouviram: 

- Nossa, essa é difícil... Arquivos? – tentou Nissenson. 

- Artigos, sei lá. – chutou MacGilleain. 

- Pelo contexto do que ele estava falando antes, acho que ele quis dizer algo 

como qualidades... – filosofou Hainault e então sugeriu – Atributos? 

- Do que estão falando? – perguntou Doumajyd. 

- Isso já não é mais um diálogo. – suspirou Nissenson. 

- Está como sempre ou piorou? – perguntou MacGilleain rindo. 

Enquanto os dois riam, Hainault tentou fazer a conversa voltar ao pé que 

estava antes de Doumajyd fazê-la perder totalmente o sentido, perguntando algo 

que já o incomodava há algum tempo: 

- Chris? Você já desistiu da Mary? 

Foi a vez de Doumajyd o encará-lo sem responder. Mas, apesar dela não 

falar nada, Hainault podia perceber que uma avalanche de pensamentos 

passavam pela sua cabeça como resultado daquela pergunta aparentemente 

simples. 

- Eu queria saber... – continuou Hainault com a sua calma de sempre – Se 

você não se importa mais com a Mary. 

O líder do D4 parecia querer dizer algo, mas não encontrava um jeito de 

começar. Então ele respirou fundo e tentou: 
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- Ryan, você sabe como a minha família tem influência em praticamente 

toda a sociedade bruxa do mundo, não? Logo, eu vou estar no comando dessas 

influências. Enquanto estava em Hogwarts, eu ainda não tinha uma noção muito 

clara disso, mas depois que fui para Nova York... Enfim, conheci como funcionam 

nossos negócios e como nós apoiamos milhares de pessoas. Elas dependem de 

nós... Você me entendem, não? Também são herdeiros, também vão assumir o 

lugar dos pais de vocês! 

- Você está dizendo algo sério? – perguntou MacGilleain, franzindo a testa. 

- Para falar a verdade, procuro não pensar nisso ainda. – comentou 

Nissenson. 

- Por isso vocês, mesmo com toda essa pose, ainda são pirralhos! – reclamou 

Doumajyd cruzando os braços e demonstrando seu total mau humor. 

- Chris, esse seu discurso sobre ‘pessoas que dependem de você’, quer dizer 

que você vai aceitar o casamento com a Vanderbilt? 

- Não! Quer dizer, sei que meu casamento é algo que vai decidir o futuro 

dos Doumajyd, mas... Aquela macaca não! 

- Eu acho que ele é o quem está mais confuso sobre tudo. – concluiu 

Nissenson. 

- Se você não quer isso então é melhor resolver logo, Chris. – aconselhou 

MacGilleain – Sua mãe parece já estar muito a frente da sua vontade. 

- Ela está... – sibilou Doumajyd se levantando irritado. 

 

*** 

 

- Sério, eu posso levá-las até Hogwarts sem ninguém vê-las entrando! 

- Tudo bem, não precisa! – Mary tentava recusar aducadamente o 

oferecimento da metamorfomaga. 

Ainda tinha a imagem de uma Summer Vanderbilt pendurada pelo lado de 

fora da sua janela muito viva para pensar em fazer uma loucura semelhante. 

- Então... Pra vocês! – ela fez com que dois embrulhos surgissem na frente 

de cada uma e acrescento com um imenso sorriso – É um agradecimento por terem 

perdido o resto do seu dia comigo! 

- Agradecimento? – Vicky pegou o embrulho, curiosa. 

- NãAh! – Mary teve que pegar o seu embrulho antes que ele caísse no chão 

– Não precisava! 

- Mais uma vez obrigada e até mais! – e ela desaparatou sem dar mais 

chances para Mary recusar. 

Mas ao ouvir a exclamação de Vicky ao abrir o seu embrulho, Mary não 

resistiu a curiosidade e abriu o seu também. 

Lá estava uma das pulseiras de vários zeros, de ouro brilhante e reluzente. 

- Ah, meu Merlin! – exclamou Mary não acreditando no presente. 
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- Está tudo bem aceitar isso dela, Mary? – comentou Vicky, fazendo o seu 

bom senso prevalecer sobre o encantamento da jóia – É muito caro e ela acabou de 

nos conhecer... 

- É realmente um problema enorme, não? – suspirou Mary sem conseguir 

tirar os olhos do presente. 

- Mas... eu não achei que ela é uma pessoa ruim. Ela parece ser alguém 

séria... Um pouco estranha, mas séria. 

- Eu diria que ela é complexa, e por isso um problema... Vamos voltar para 

o castelo antes que fique muito tarde... 

 

 

 

Cap 19 – Por ela não fazer nada 

 

 

- O que eu estou fazendo? – Mary se jogou na sua cama perguntando para 

si mesma. 

Realmente não conseguia achar que Summer Vanderbilt fosse uma má 

pessoa. Não havia como negar que ela era mais uma vítima dos planos da senhora 

Doumajyd. Porém, a garota estava disposta a não se opor aos planos da bruxa e 

também gostava do líder dos Dragões. 

Ela pedia sua ajuda para conquistá-lo de uma forma tão entusiasmada que 

Mary não conseguia odiá-la... e isso era o que a atormentava agora. 

Ela se virou na cama para afundar a cabeça no travesseiro e se deparou com 

a caixa onde estavam os restos de biscoitos de chocolate que tiveram a sorte de não 

serem devorados pela metamorfomaga na noite anterior. 

- O que eu estou fazendo? – ela repetiu a pergunta e bateu 

desanimadamente na caixa para que ela caísse e ficasse fora da sua visão. 

  

*** 

 

Como seu tempo de estadia na Inglaterra não era algo certo, Doumajyd 

recebera ordens da sua mãe de ficar na casa da família em Londres.  

Mesmo ela sabendo que a distância de Hogwarts não seria um obstáculo 

para o filho, ela buscava um meio de deixá-lo o mais afastado possível do castelo e 

da influência Mary Ann Weed. Porém, mesmo com o seu cuidado, essa influência 

não era algo fácil de ser evitado. 

Enquanto Doumajyd desfazia as suas malas, ainda pensando na conversa 

que tivera a tarde com os amigos, uma caixinha entre suas roupas lhe chamou a 

atenção. Ele paralisou e apenas a observou por um tempo, como se estivesse 

travando uma grande batalha em seu interior entre o ‘pegar’ e ‘não pegar’ a caixa. 
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Então uma imagem atravessou os seus pensamentos como um lampejo. ‚E 

então porque não falou? Não teve chance?‛, perguntou furiosa a Mary no começo da 

escada da Ala dos Dragões em Hogwarts. Isso fez com que ele tomasse impulso e 

pegasse a caixa. Ao abri-la, ele encarou o único biscoito de chocolate em forma de 

dragão que sobrara no fundo dela. 

Ainda com a caixa nas mãos, ele se jogou na cama ao lado da mala, com a 

aparência de estar cansado como nunca estivera antes na vida, e tentou se 

esquecer de tudo por um tempo. 

 

Ele se viu na sala de jantar onde uma família fazia a refeição. O pai, a mulher, um 

filho ainda pequeno e uma bebê, todos sorridentes e felizes. Com um gesto amplo para a 

mesa, o pai o convidou para que se juntasse a eles. No mesmo instante a cena mudou para 

um lugar aberto onde ventava muito, com um céu tempestuoso. Era o prédio de sua mãe em 

Nova York, de onde ela comandava os negócios da família. E lá na borda dele, tomando 

fôlego, como se estivesse decidindo se iria pular ou não, estava alguém. 

- KEN! – berrou Doumajyd desesperado, já sabendo o que iria acontecer. 

O homem lhe deu um sorriso demente e pulou. 

 

O dragão se levantou em um pulo e acabou derrubando a mala no chão. 

Olhou em volta assustado e então respirou profundamente percebendo que não 

passara de um sonho. Então ele colocou a caixinha de lado e, com um gesto 

impaciente de varinha fez a mala voltar para cima da cama e continuar a se 

esvaziar sozinha. 

 

*** 

 

Assim que pisou no Salão Principal no almoço do dia seguinte, Mary 

recebeu um recado de que havia alguém lhe esperando na Ala dos Dragões. Já 

imaginando que fosse Summer Vanderbilt vindo almoçar com ela com o pretexto 

de estar entediada no seu hotel, Mary subiu penosamente as escadas, quase 

arrastando sua mochila pelo caminho. 

Porém, ao se aproximar da mesa do D4, percebeu que era outra pessoa: 

- Por que está aqui? E sozinho? – perguntou uma Mary surpresa para Ryan 

Hainault, que lia tranquilamente um livro estirado na poltrona maior perto da 

lareira. 

- Olá. – cumprimentou ele se levantando – Parece que todos estão ocupados 

com os problemas do Chris para virem aqui. 

- Aaah... – disse ela, tentando ao máximo não parecer alguém que queria 

saber mais sobre o assunto, se sentando em um dos sofás e largando a sua mochila 

ao seu lado no chão. 

- Ele vai ficar um tempo em Londres. – comentou ele adivinhando o 

comportamento dela. 
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- Ah, é? 

- Sim. E quer saber mais uma coisa? – ele se levantou calmamente da 

poltrona e se sentou ao lado dela – Ele disse que não tem intenção de se casar com 

aquela garota. 

- Sér... Ah, é? – ela se afastou um pouco dele, achando que ele havia se 

sentado perto demais. 

- Gostou da notícia? – perguntou ele como alguém que estivesse curioso em 

registrar a reação dela, se aproximando mais. 

- Eu? Nããão, eu não – ela se arrastou mais um pouco e chegou ao limite do 

braço do sofá, não podendo mais se afastar – Precisa se aproximar tanto, Ryan? 

- Por que está vermelha? 

Se Mary estava ou não vermelha antes de ele dizer isso ela não saberia 

dizer. Mas com certeza ficara depois de ele ter dito. 

- Po-porque você está perto demais! – ela reclamou e tentou o empurrar, 

porém ele foi mais rápido e agarrou os pulsos dela, puxando-a para si. 

Esse movimento por parte dele a deixou desorientada e por conseqüência 

os dois acabaram caído do sofá, Mary por cima dele. Ela se apressou em se 

levantar e gaguejou: 

- Ah, de-desculpa! E-eu estou atrasada! – e, agarrando a sua mochila, saiu 

correndo da Ala.  

 

*** 

 

Mary correu o mais rápido que pôde para a sua torre. Mesmo sabendo que 

não era o melhor lugar para ficar o mais longe possível do antigo Dragão da 

Grifinória, foi o único lugar que ela pensou naquele momento. 

Lá se agarrou a borda de pedra fria da janela e olhou para a paisagem 

respirando fundo. 

- Por quê?! – ela se perguntava perdida em pensamentos do que acabara de 

acontecer – Por que meu coração está batendo tão forte?! 

Ela achava que essa reação pelo seu Cavaleiro de Olhos Frios já era algo 

esquecido do passado, e nem sonhava que poderia se sentir assim novamente 

perto dele. 

Então um cheiro forte de fumaça a fez sair dos seus pensamentos e procurar 

assustada em volta. Percebeu que ele vinha da sua mochila e se apressou em 

retirar a sua esfera de lá de dentro antes que ela queimasse os seus livros e 

pergaminhos. 

A única pessoa que imaginava que poderia ser naquele momento era 

Hainault, mas foi com uma grande surpresa que ela encarou a imagem de Vicky 

lhe dizendo: 

- Mary, pode vir na estufa? 
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Ela demorou alguns segundos até entender o que a amiga tinha lhe 

perguntado, por ainda estar nervosa, e então respondeu: 

- Ok, já estou descendo. 

 

*** 

 

- Ela é um saco! – desabafaram Nissenson e MacGilleain para Mary assim 

que ela entrou na estufa e se deparou com os dois de cabeças caídas em cima da 

mesa de madeira, em um estado que sugeria, no mínimo, uma derrota 

devastadora. 

- Como assim? – perguntou ela se sentando na frente deles, ao lado de 

Vicky. 

- Eles tentaram fazer com que os sentimentos da Summer Vanderbilt pelo 

Doumajyd se voltassem para eles, para acabar com essa história de casamento. – 

explicou Vicky. 

- E o que acontece? Por que estão parecendo zumbis? 

- Alguém precisa tratar a hiperatividade daquela garota! – reclamou 

Nissenson de mau humor. 

- Nós a convidamos para passar o dia conosco fazendo o que ela quisesse, – 

começou a contar MacGilleain – então ela decidiu que queria conhecer como era o 

mundo bruxo da Inglaterra. 

- E estão exausto por terem passeado com ela? – perguntou Mary confusa. 

- Ela acha que passeamos com ela. – se lamentou Nissenson, balançando a 

cabeça, mas não falando mais nada além disso. 

- Ela tem um pique difícil de se acompanhar. – continuou o outro dragão, 

contando nos dedos para não se perder – Primeiro ela não tinha tomado café e 

decidiu que queria comer sanduíche de carne de peru com sorvete e cerveja 

amanteigada em uma lanchonete bruxa de Londres, uns vinte deles. Daí ela quis 

conhecer como era o subterrâneo de Gringotes e deu ouro para que os duendes a 

deixarem andar pelo menos umas dez vezes com aqueles vagões descontrolados. 

- Dez vezes?! – se surpreendeu Mary. 

- Achamos que foi isso. – Nissenson se pronunciou – Perdemos a noção do 

que acontecia na terceira volta. Foi terrível! 

- Depois ela quis voltar para Hogsmeade e visitar o zoológico, 

principalmente a parte dos répteis. Ela pagou para o senhor que cuida das jaulas 

para deixar ela entrar em cada uma delas... mas, na verdade, ela nos empurrava lá 

dentro e fechava a porta para nos ver gritando desesperados enquanto o bicho que 

fosse nos atacava. 

- Eu fui mordido. – Nissenson puxou a manga das suas veste e mostrou 

uma parte roxa no braço, rodeada por bolhas com uma substância verde. 

- Ah, é grave?! – perguntou Vicky assustada, praticamente se jogando por 

cima da mesa e agarrando o braço dele para ver de perto o ferimento. 
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- Não, – ele tentou tirar o braço das garras da garota – o senhor do 

zoológico falou que é só uma reação alérgica e me deu uma poção. Ele disse que 

até a noite estará curado. 

- E depois? – perguntou Mary curiosa para MacGilleain. 

- Depois ela praticamente invadiu a Dedosdemel e nós fez experimentar 

com ela todo o estoque de doces da loja, inclusive algumas invenções novas do 

dono que ainda estão na fase de teste. Quando saímos da loja, quase não 

conseguindo mais agüentar nossas próprias pernas, encontramos a Vicky vindo 

comprar alguns ingredientes para a professora Karoline e ela nos salvou. 

- O Simon ficou feliz em me ver! – comentou a garota contente para a 

amiga. 

- Nossa! – exclamou Mary pensando que tivera sorte nas compras calmas 

do dia anterior com a americana. 

- E tem mais! – disse Vicky – Quando a Summer me viu, disse que eles 

tinham muita coragem em tentar fazê-la se esquecer do Doumajyd!  

- Ela sabia do nosso plano desde o começo! – suspirou Nissenson – Por isso 

estava nos torturando daquele jeito! 

- E ela também falou que eles não fazem o tipo dela e que ela é fiel ao 

Doumajyd. – Vicky concluiu sua parte do relato. 

Mary pensou por um tempo, enquanto Vicky insistia em tentar fazer um 

feitiço de cura que ela havia aprendido com a sua avó no braço de Nissenson e 

este tentava desesperadamente fugir. 

- Mas, – ela questionou enfim, não conseguindo reprimir mais a pergunta – 

por que fazem isso pelo Doumajyd? 

- Não é óbvio? – respondeu Nissenson, achando um meio de se livrar da 

insistência de Vicky – É por que você não faz nada! 

- O quê? – Mary pestanejou diante da acusação. 

- Não agüentamos ver vocês dois agindo dessa forma! – acrescentou ele. 

- Você sempre pensou nele nesse tempo em que ficaram separados, não? – 

perguntou MacGilleain. 

- Bom, eu... 

- Pode me chamar de intrometido, – continuou ele sem dar atenção para a 

resposta de esquiva dela – mas eu ainda acho que o melhor para o Chris é ficar 

com você, Mary. 

A frase atingiu Mary em cheio, como se fosse um feitiço estuporante. 

- É só perto de você que o Chris age de uma forma mais humana, e não 

igual à mãe dele! – ajudou Nissenson – E se você continuar nessa sua relutância 

teimosa, essa metamorfomaga vai tirar ele de você! 

Mary fingiu desastrosamente que prestava mais atenção na madeira da 

mesa do que aos dois dragões. 

- Está bem assim, Cogumelo? – perguntou Nissenson, mais como alguém 

que dava uma bronca do que alguém preocupado. 
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Ela apertou as mãos por debaixo da mesa, mas não respondeu. 

 

*** 

 

- Simon! Espera! – berrava uma Vicky ofegante correndo para alcançar 

Nissenson nos terrenos de Hogwarts atrás das estufas. 

- O que foi agora? – perguntou ele irritado achando que ela iria tentar curar 

o seu braço novamente. 

- Uau! Essa moto é sua?! – perguntou ela parando abobada na frente dele, 

admirando a moto que estava ao lado do Dragão – É daquelas que voam, não?! Eu 

nunca tinha visto uma de tão perto! 

- É que... eu não uso ela muito. – murmurou ele como se não tivesse 

conseguido pensar em nada melhor para respondeu ao comentário – Mas, 

ultimamente... resolvi usar. 

- Um dia você me leva passear nela? – perguntou ela esperançosa. 

- Não. – ele foi rápido. 

- Por quê? – perguntou ela em um choramingo. 

- Porque não! – ele colocou o capacete e montou na moto, se preparando 

para ir embora. 

- Espera! – ela o segurou no braço machucado e ele quase caiu da moto com 

a dor – Ah, desculpa! É que eu ainda não falei o que eu queria... 

- Então fala de uma vez! – rosnou Nissenson. 

- Muito obrigada! 

- ... Sobre o que? – perguntou ele confuso, ainda esfregando o braço. 

- Como melhor amiga da Mary, eu agradeço pelo puxão de orelha que você 

deu nela! Ela não me ouve mais quanto a esse assunto. Ter alguém para me ajudar 

a convencê-la realmente me deixou muito feliz! 

- Ah... não foi nada. – disse ele sem jeito, não achando realmente que havia 

feito uma grande coisa. 

- E não quer mesmo o feitiço da minha avó? – perguntou ela esperançosa. 

- Não, de verdade! 

A garota riu e comentou: 

- Meu nome pode significar vitória, mas eu vivo sendo derrotada por você, 

não?... Mas eu vou continuar me esforçando, não se preocupe! Preciso voltar para 

o castelo agora. Até, Simon! – ela se afastou acenando para ele e ainda acrescentou 

em tom de ameaça – Se você não vier me visitar eu vou atrás de você! 

Nissenson acelerou a sua moto e não pôde deixar de balançar a cabeça 

rindo antes de partir, passando por cima dos muros e indo em direção a cidade. 

 

 

 

Cap 20 – Amanhã, praça do relógio 
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Está bem assim? 

Durante todo o resto do dia a pergunta de Nissenson fixara na mente de 

Mary e não a deixava fazer mais nada. E mesmo a noite, trancada em seu quarto, 

ela atormentava os seus pensamentos, tanto que a fazia esquecer do incidente que 

tiver com Hainault no almoço. 

Sentada na cama com as pernas cruzadas, ela segurava nas mãos a caixa 

com os biscoitos de chocolate que deveriam ter sido o presente de aniversário de 

Doumajyd. E várias lembranças insistiam em vir a sua mente: 

Doumajyd dando duas voltas, parando no mesmo lugar onde estava e 

dizendo em tom de ordem: Amanhã, uma hora, Hogsmeade, praça do relógio! E então 

saindo sem se explicar. 

Doumajyd a abraçando de repente e sussurrando perto da sua orelha: frio., 

enquanto tremia inteiro por ter ficado esperando por ela na praça em baixo de 

neve. 

Doumajyd, nem de perto parecendo o ditador do D4 enquanto ardia em 

febre deitado em seus joelhos, lhe dizendo para ela que aboliria a Tarja Vermelha. 

Doumajyd lhe ordenando ‚Me dê a sua mão.‛, e ela perguntando 

desconfiada o que era. ‚Apenas me dê a sua mão, droga!‛, ele exigiu e ela lhe 

estendeu a mão desconfiada. Então ele lhe entregou a esfera de cristal do tamanho 

de um pomo de ouro, para ser o contato particular deles... Ou para ele poder lhe 

dar ordens onde que quer que ela estivesse, como ela havia pensado no começo. 

Doumajyd lhe chamando para ir para a Torre de Astronomia, como se toda 

a confusão que havia acontecido com a volta de Hainault da França e com o 

desastroso encontro duplo nunca tivesse acontecido. 

Doumajyd marcando um encontro com ela depois do Totalmente Bruxa. 

Mesmo depois de ele ter sumido e não falado com ela ao final do concurso, ela 

ficara imensamente feliz ao ver a imagem dele na esfera. 

Doumajyd falando que iria para Nova York para se tornar um bruxo 

melhor, para que ninguém pudesse impedi-los de ficar juntos. 

Está bem assim? 

Mary respirou fundo e se levantou decidida da cama, pulando no chão e 

agarrando a sua mochila. Revirando o seu interior até encontrar a sua esfera, e 

então voltou para a cama. 

Por alguns instantes, ela encarou a esfera indecisa, mas reuniu toda a sua 

coragem e a apertou, pensando na pessoa com que queria falar. No mesmo 

instante a fumaça azulada começou a girar dentro do cristal, e Mary prendeu a 

respiração. Ela tinha plena consciência que seu coração batia descompassado com 

o que estava fazendo e com a perspectiva da imagem que iria aparecer. Porém, a 

fumaça continuou a ser fumaça. 
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Ela soltou o ar e deixou a mão com a esfera cair pesadamente na cama. Ela 

deveria ter imaginado que ele não atenderia um chamado dela. Ele não atendera 

durante meses, por que atenderia agora? 

- Oh. 

Mary não acreditou no que ouvira e pensou estar ficando louca com tudo o 

que estava passando na sua cabeça. Porém, ao olhar para a mão com a esfera se 

deparou com a miniatura de Doumajyd olhando para ela. 

- Ah! – ela deu um pulo na cama e tentou ficar de pé, mas o máximo que 

conseguiu foi ficar de joelhos – É que... é que... eu... e-eu queria falar com você. – 

disse ela por fim. 

- Hum. – disse ele em resposta. 

Apesar de os dois poderem se ver, ambos procurava ao máximo evitar se 

entreolhar. 

- Pode falar agora? – perguntou ela pensando que ele poderia dizer que 

estava ocupado como das outras vezes. 

- Hum... tudo bem. – ele concordou em um murmuro quase inaudível. 

- Faz... faz muito tempo que não nos falamos pela esfera. – comentou ela 

com uma tentativa fracassada de um sorriso descontraído. 

- Hum. – ele concordou. 

Mary desistiu do sorriso. Não havia como sorrir. Ver Doumajyd ali, como 

ela queria ter visto tantas vezes antes de ter ido para Nova York, chegava a doer. 

E, mesmo lutando contra isso, seus olhos se encheram de lágrimas. 

- Es-está chorando?! – perguntou ele surpreso, esquecendo da sua convicção 

de não olhar diretamente para ela. 

- Não! – respondeu ela firmemente esfregando os olhos com as mangas das 

vestes, mas não conseguindo conter um soluço – Não estou chorando! 

Ele continuou a encarando, e era claro para Mary que, se fosse como 

antigamente, agora ele estaria falando algo como ‘É claro que você est{ chorando, 

idiota!’ 

- Sabe... – ela continuou diante do silêncio dele – Falar com você, depois de 

tanto tempo, com essa esfera... é... inacreditável... Eu cheguei a pensar que... nunca 

mais o veria por esse cristal... Durante todo esse tempo, eu pensei nisso... 

Doumajyd continuava em silêncio como se, a ver naquele estado, se 

segurando para não chorar por estar falando com ele, o tivesse deixado sem 

reação. 

Então, respirando profundamente, e encarando a esfera com a mesma 

determinação de quando decidira pegá-la, Mary repetiu em tom de ordem: 

- Amanhã, uma hora, Hogsmeade, praça do relógio! – e fez com que a 

imagem de Doumajyd voltasse a ser fumaça, para que ele não tivesse chance 

alguma de responder. 

 

*** 
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- Eu sou uma completa idiota, Vicky! – quase chorava Mary batendo a 

cabeça na mesa da estufa na manhã seguinte. 

- Eu achei genial. – comentou a amiga enquanto colocava com cuidado os 

potes de doces prontos da professora em uma caixa para ser entregue. 

- Ele não vai aparecer. 

- Como você sabe? 

- Ele não vai aparecer! – lamentou-se. 

- E se ele aparecer? 

- E se ele aparecer?! – repetiu ela com uma voz esganiçada, como se 

somente agora houvesse pensado nisso – O que eu vou fazer?! 

- Fale com ele, Mary. Você vai saber o que falar, exatamente como marcou 

esse encontro: por instinto. 

Mary pensou por um tempo na sua situação e então disse: 

- Desculpe por deixar todo o trabalho dos pedidos com você, Vicky. 

- Tudo bem, desde que você se esforce em resolver de uma vez esse 

problema entre vocês. 

- ...Mas eu não dei chance para ele responder. E se ele não vier? 

- Mary, – Vicky parou o que estava fazendo e se sentou na frente da amiga – 

nem que ele se atrase quatro horas, nem que comece a nevar e que você esteja 

morrendo de frio... espere por ele! 

Ela pestanejou diante do que a amiga falara e concordou sorrindo: 

- Acho que eu não vou poder continuar vivendo se eu não fizer isso, não é 

mesmo? 

- Isso! Agora coloque uma daquelas vestes bonitas que você ganhou em 

Nova York e vá para Hogsmeade! 

- Ok. – Mary bateu continência e se levantou para sair da estufa, 

imensamente agradecida a Vicky por ter conseguido lhe dar ânimo para enfrentar 

o que quer que fosse acontecer naquela tarde. 

 

*** 

 

Mary correu todo o caminho até chegar a Hogsmeade, segurando 

firmemente o pingente de saturno no colar que havia ganho do de Doumajyd 

antes dele ir embora. 

‚Ele vai estar lá. Ele vai estar l{. Ele vai estar l{.‛ela repetia para si mesma 

enquanto corria, como se esse pensamento positivo lhe desse forças para continuar 

a sua corrida. 

Assim que avistou a esquina que dava para e entrada da praça, ela 

diminuiu a velocidade e chegou até ela devagar. Haviam várias pessoas 

aproveitando o tempo firme para passear, por isso em um primeiro momento ela 

só avistou a estátua na frente do relógio por cima de vários chapéus pontudos. 
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Fechando os olhos, Mary deu um último aperto no pingente e repetiu mais 

uma vez que ele estaria lá. Então abriu os olhos e procurou enxergar pelas pessoas 

que passavam o lugar do encontro... mas não havia ninguém lá. 

Porém, antes que a decepção tomasse todo o seu pensamento, seu coração 

deu um pulo. Doumajyd havia surgido de trás da estátua, consultando o seu 

relógio e olhando em volta. 

Mary não pode conter um sorriso de alegria com o alívio que sentiu, mas 

logo tratou de se controlar. Ele ter vindo era só um obstáculo superado, e não seria 

o mais difícil a se enfrentar. Então se enchendo de coragem, ela deu um passo a 

frente, já formulando o que diria ao dragão. 

- CHRIIIIS!!! 

O chamado vindo de algum lugar perto da torre do relógio fez Mary 

congelar. 

- O quê? – ela perguntou baixinho para si mesma quando via a bruxa de 

cabelos roxos se aproximar saltitante e praticamente pular em cima de Doumajyd 

– Por que ela está aqui? 

Então, mais inesperadamente quanto ela havia aparecido, a 

metamorfomaga lançou os braços em volta do pescoço de Doumajyd e o beijou. 

Chocada com o que viu, Mary sentia que tudo a sua volta se silenciara de 

repente.  

 

 

 

Cap 21 – Vai deixar assim? 

 

 

- Parece que finalmente as coisas irão se resolver hoje! – anunciou 

Nissenson para os amigos assim que entrou na casa de Hainault, em Londres – A 

Vicky me contou que eles vão se encontrar em Hogsmeade! 

- Quem? – perguntou MacGilleain, como se estranhasse o contentamento do 

amigo com a novidade. 

- Ora, quem?! O Chris e a Cogumelo! 

- Mas eu encontrei o Chris ontem a noite e ele falou que ira para 

Hogsmeade se encontrar com a Vanderbilt! – exclamou o outro mais confuso 

ainda. 

- Como? – perguntou Hainault surpreso, olhando de um para outro. 

Os três se entreolharam por um tempo até que Nissenson quebrou o 

silêncio reclamando: 

- Qual o problema do Chris?! 

- Eu vou. – anunciou Hainault saindo – Me desculpe por deixá-los sozinhos.  

- Vai aonde? – perguntou MacGilleain surpreso. 

Mas o dragão não ouviu a pergunta e saiu sem dizer mais nada. 
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*** 

 

- Aaaaaaiiiii! Isso dói, caramba! – chorou Summer estirada no chão – O que 

pensa que está fazendo me jogando dessa maneira?! 

- O que VOCÊ está fazendo aparecendo assim do nada?! – rosnou 

Doumajyd. 

- O que tem? – ela perguntou, encolhendo os ombros e se levantando. 

- O quê que tem?! – ele perguntou indignado, ficando vermelho até as 

pontas das orelhas por debaixo do cabelo, e não conseguiu mais falar. 

Summer riu do estado do dragão e se aproximou novamente, agarrando o 

braço dele e ronronando: 

- Não seja tímido, Chris. 

- ...Você quer morrer?! – perguntou ele arrancando o braço do abraço dela – 

E não me chame pelo meu nome! Não tem esse direito! 

- Eu não acredito que mesmo depois de ter vivido tanto tempo na América 

você ainda fica escandalizado com um beijo na rua. – resmungou ela com um 

beicinho. 

- Acontece que nós não temos esse tipo de relação! – bufou ele. 

- Ora, mas não era isso que você pretendia me chamando para um 

encontro? – perguntou ela confusa. 

- O que eu pretendia? 

- Foi você que disse para eu vir aqui! – ela cruzou os braços, dizendo 

claramente que a culpa era dele. 

- E você beija qualquer um que encontra?! – ele tentou revidar. 

- Claro que não! – ela respondeu ofendida – Foi porque era você, Chris! Eu 

fiquei tão contente por você ter me chamado que- 

- Vá embora! – ordenou o dragão. 

- O quê? 

- Eu a chamei aqui para que você entendesse qual é o seu lugar e não para 

ficar me agarrando! Você precisa ser ‘clarecida’! 

- ... preciso o quê? 

- ‘Clarecida’, macaca! De ‘clarecer’, ‘clarecimento’! 

- ...Você quis dizer esclarecida? – ela gargalhou – Como consegue ser 

assim?! 

- Cala a boca e vai embora! Ou vou fazer você fazer isso! – ele ameaçou 

retirar a varinha de dentro do casaco. 

- Ok, ok, já entendi. – suspirou ela em tom de derrota e deu meia volta, 

saindo. 

Doumajyd olhou para o relógio da praça e depois conferiu com o seu 

próprio relógio. Então olhou em volta resmungando: 

- Droga, ela está atrasada... 
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- Quem você está procurando? – perguntou Summer chegando de 

mansinho por detrás dele. 

Doumajyd quase deu um pulo de susto e então berrou: 

- VOCÊ NÃO TEM NADA A VER COM ISSO! VÁ EMBORA! 

- NÃO PRECISA GRITAR! – respondeu ela no mesmo tom furioso, 

voltando a sair. 

 

*** 

 

- Como assim você desistiu de ir? – perguntou Vicky não acreditando no 

que acabara de ouvir. 

- Desistindo. – disse Mary retirando todos os potes de doces que estavam 

guardados do armário da estufa. 

- Mas foi você quem convidou, Mary! Não podia ter feito isso! 

- É que... no caminho eu comecei a pensar em tantas coisas que eu tenho 

que fazer nesses próximos meses e como estou perdendo tempo com isso, sabe? 

Logo terão os exames de NIEMs... Enfim, não posso perder tempo com ele! – ela 

terminou de retirar os potes do armário e começou a separá-los em pilhas 

distintas. 

Vicky deu um grande suspiro desanimado e começou a ajudá-la, 

perguntando: 

- Mas, pelo menos avisou o Doumajyd que desistiu? 

- Ah, eu... eu acho que ele não viria de qualquer forma. Ele- 

- Olá. 

Mary quase derrubou todos os potes de uma pilha ao ver quem estava na 

porta da estufa: 

- Ryan?! O que está fazendo aqui?! 

Ele apenas sorriu em resposta. 

 

*** 

 

- Tudo bem você sair? – perguntou Hainault enquanto ele andava com 

Mary pelos gramados de Hogwarts, perto do lago. 

- Tudo, tudo. Na verdade eu já havia combinado com a professora Karoline 

que eu não iria para a estufa hoje. – ela olhou em volta procurando desviar o 

máximo do assunto que ela suspeitava que o dragão viera tratar com ela – Então, é 

a primeira vez que você vem até a estufa da professora, não é? 

- É? – ele pensou por um tempo e então respondeu calmamente – Acho que 

sim... Quando eu vi que você não estava na torre, só pensei em um lugar onde 

você poderia estar. Então vim correndo para os terrenos. 

- Falando assim até parece que você queria muito me ver. – comentou ela 

rindo. 
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- E eu queria. – respondeu ele parando – Eu queria muito te ver. 

- Bom, isso é um honra! – ela parou também ao lado dele fazendo uma 

pequena reverência e depois indo em direção a margem do lago– O Dragão 

Hainault está perdendo o seu domingo para ver uma sangue-ruim como eu! 

Ele riu também e continuou, a seguindo: 

- Mas... fiquei surpreso quando realmente a encontrei lá.  

- Por quê? – perguntou ela a meio caminho de pegar uma pedra perto da 

água. 

- Porque achei que você estaria em um encontro com o Chris. 

Ao invés de responder, Mary jogou a pedra no lago e a viu quicar algumas 

vezes antes de afundar, sem afetar a superfície espelhada. 

- Você foi? – insistiu ele. 

- Bem... eu... Como sabe que eu iria vê-lo? 

- Parece que o Chris anunciou para todos que iria ter um encontro com você 

hoje. 

- Inacreditável... – ela resmungou. 

- Acontece algo para você não estar com ele? 

- Não, é que... eu me achei idiota no meio do caminho e voltei. 

- Então você não foi? 

Mary confirmou com um aceno de cabeça, fingindo estar preocupada em 

achar outra pedra para jogar. Era mais fácil mentir dessa maneira para o seu 

Cavalheiro de Olhos Frios. 

- Sabe... – Hainault também pegou uma pedra qualquer no chão – Talvez 

ele esteja esperando... Apesar dele ser como é, ele tem esse lado. 

Mary preferiu continuar encarando a borda do lago ao invés de dar uma 

resposta. 

- Vai deixar assim mesmo? – ele jogou a pedra, mas ao contrário da de 

Mary, ela apenas afundou. 

 

*** 

 

Já estava escuro em Hogsmeade e os lampiões de cores variadas já haviam 

se acendido. A temperatura acompanhou o movimento do sol e diminuiu ao 

ponto de fazer Doumajyd bater os dentes, ainda esperando sentado em frente da 

estátua. Ele puxou mais o casaco para cobrir o pescoço e foi quando percebeu que 

havia alguém parado logo a sua frente. 

- Após esperar por tanto tempo, creio que a senhorita Weed não virá, 

senhor Christopher. – anunciou Richardson, lhe oferecendo um outro casaco mais 

grosso. 

Doumajyd o encarou de uma forma mortal, como se o secretário fosse o 

culpado por tudo o que tinha acontecido, e então arrancou o casaco das mãos dele 

se levantando e rosnando: 
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- Como você sabe?! 

- A senhora Doumajyd deseja falar com o senhor imediatamente. 

Mesmo tentando disfarçar o ar de derrotado por Mary não ter aparecido, 

ele seguiu o secretário. 

Em um canto da praça, escondida atrás de uma árvore e tremendo de frio, 

Summer observava toda a cena. Ao ver o dois desaparatarem ao saírem da praça, 

ela se perguntou entre os dentes que batiam: 

- Será... será que  pessoa que ele estava esperando... 

 

 

 

Cap 22 – Pergunte para sua consciência 

 

 

Mary andava de um lado para o outro do seu dormitório. Todos os seus 

livros estavam abertos em cima da cama e todas as suas anotações das aulas 

estavam espalhadas sobre eles, junto com penas e tinteiros. Ela havia tentado 

começar por poções, então passou para herbologia, foi para astronomia, voltou 

para poções, resolveu ler algo no livro de História da Magia, mas nada a 

conseguia prender a sua atenção por mais de um minuto. Qualquer palavra que 

pudesse ser relacionada, ou não, ao que acontecera naquela tarde, a fazia rever a 

cena da praça. Então, chegando à conclusão que não adiantaria insistir quando sua 

mente estava ainda tão agitada, ela resolveu simplesmente andar e cantar alguma 

música bem alto em seus pensamentos. Queria de alguma forma ficar exausta, 

tanto física quanto mentalmente, e não deixar nenhuma energia sobrando para sua 

mente ficar pensando em coisas que não fossem relacionadas aos seus estudos. 

Mas então um cheiro de queimado chamou a sua atenção e ela percebeu 

que a fumaça vinha da gaveta em que ela jogara a esfera de Doumajyd e que selara 

com o encantamento mais forte que pôde encontrar em seu livro de feitiços. 

Fingindo não ter notado, ela continuou com a sua marcha a lugar nenhum entre a 

porta e a janela do dormitório. 

Porém, quanto mais ela tentava ignorar, mais intensa ficava a fumaça. Mas 

mesmo assim Mary continuava fingindo que não notava e até fechou os olhos para 

ser mais convincente. Conhecia bem o caminho que estava fazendo e não teria 

problemas. Era só continuar cantando o orgulhoso Hino de Hogwarts que não- 

- A sua gaveta está pegando fogo? 

Mary caiu para trás com o susto que levou quando contornava para ir até a 

janela. Ao abrir os olhos, gemendo por ter batido o cotovelo no armário ao cair, ela 

encarou incrédula uma Summer Vanderbilt que olhava assustada em direção a 

fumaça. 

- Por que está andando em círculos? Por que sua gaveta está soltando 

fumaça? 
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- É... foi... foi um feitiço que deu errado! – mentiu Mary se levantando e 

correndo para organizar seus livros jogados. Não por causa da visita inesperada, 

mas simplesmente para que a metamorfomaga a visse fazendo algo normal, como 

arrumar o quarto, e não andando em círculos com os olhos fechados. 

- Tem certeza que está tudo bem? – perguntou a bruxa mais uma vez, indo 

em direção a gaveta, com intenção de tentar consertar o que quer que fosse que 

Mary tivesse feito errado. 

- Está tudo bem! – Mary se apressou em se colocar no caminho dela e 

acrescentou com um sorriso amarelo – Verdade!... A propósito, o que veio fazer 

aqui? 

Summer deu um grande suspiro e pareceu esquecer completamente da 

gaveta. 

 

*** 

 

- Foi você de novo, velha?! 

- Do que está falando?! – perguntou indignada a senhora Doumajyd depois 

de seu filho ter invadido o seu escritório com a pergunta. 

- Você fez com que a Weed não fosse! – acusou ele. 

- Aaaah... – disse a bruxa calmamente, compreendendo do que o filho 

estava resmungando – Ela foi sim. 

- ... Como? – perguntou Doumajyd confuso, mas não abandonando a sua 

posição de ataque. 

- Ela foi até o local marcado e ela decidiu por si mesma ir embora. 

- O que quer dizer com isso? – bufou o dragão. 

- Pergunte a sua consciência, Christopher! 

Doumajyd pareceu fazer um grande esforça em encontrar uma ligação entre 

as palavras da mãe com o fato de Mary não ter aparecido, mesmo tendo ido até o 

encontro. Então uma faísca de compreensão passou pelo seu rosto, e a senhora 

Doumajyd sorriu satisfeita. 

- Os Vanderbilt virão para a Inglaterra na próxima semana. – anunciou ela 

levantando da sua poltrona e se aproximando da luz crepitante da lareira para 

continuar lendo o pergaminho que anunciava a vinda dos bruxos americanos. 

- Virão? – perguntou Doumajyd como se não tivesse processado a 

informação. 

- Para oficializarmos o noivado. E faremos um anuncio oficial para a 

sociedade bruxa também. 

- ...Você está brincando, velha? 

- Continua a me chamar assim? – perguntou ela em um tom seco, mas ao 

perceber a expressão de encurralado do filho com o anuncio da vinda dos 

Vanderbilts, deu uma risada satisfeita e saiu do escritório, sendo seguida por 

Richardson, que anotava as suas instruções para a chegada dos convidados. 



108 

 

 

*** 

 

- Sério?! – perguntou MacGilleain quase se engasgando com o chá que 

tomava. 

- O que ela foi fazer no seu dormitório?! – perguntou Nissenson perplexo. 

- Então... – Mary procurou pela melhor forma de explicar – Ela queria 

reclamar. 

- Reclamar? – perguntaram os dois em coro. 

Ao lado de Mary, Vicky apenas confirmava com a cabeça, pois já tinha 

ouvido toda a história logo pela manhã. Já os dragões haviam aparecido depois do 

almoço para saberem sobre dia anterior e também para terem uma desculpa para 

matarem as aulas da Academia na Ala dos Dragões. 

- É, reclamar do Doumajyd. Que ele a chamou para ir lá e depois a 

abandonou sem justificativas. E no fim ela acabou dormindo aqui. 

- No seu dormitório? – perguntaram mais uma vez eles em coro, surpresos 

com a ousadia da garota em invadir a escola. 

Mary confirmou com um aceno de cabeça, devorando mais um bolinho de 

caldeirão, lembrando do que tinha acontecido na noite passada... 

 

*** 

 

- É a primeira vez que eu durmo na casa de uma amiga! – anunciou 

Summer Vanderbilt, com um pijama emprestado, contente ao se jogar na cama de 

Mary. 

- Mas... aqui é Hogwarts, não minha casa. – informou Mary enquanto 

tentava improvisar com cobertas um lugar para ela poder dormir no chão. 

A esfera tinha desistido de tentar botar fogo em seu dormitório e toda a 

fumaça já havia se dissipado. Porém, Summer decidira que não voltaria para o 

hotel. 

- Mary, seja sempre a minha amiga! – declarou ela rindo e se arrastando 

para debaixo das cobertas, procurando a melhor posição para deitar. 

Essa frase fora demais para Mary. Ela precisava resolver a situação 

incomoda o mais rápido possível. E que melhor momento do que aquele em que 

estavam as duas sozinhas? 

Ela jogou o travesseiro extra que segurava no monte de cobertas onde iria 

dormir e se aproximou da cama escolhendo com cuidado as palavras que usaria: 

- Sabe, eu... Summer? 

A metamorfomaga permanecia imóvel, mesmo com o chamado. Mary se 

aproximou mais e percebeu que ela já estava dormido, respirando profundamente. 
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- Inacreditável... – foi tudo o que ela conseguiu resmungar, e voltou para a 

sua cama de cobertas reclamando mentalmente que nem a mais poderosa poção 

do sono conseguiria um efeito tão instantâneo. 

 

*** 

 

- Ela parece ter tomado uma dose vitalícia de Felix Felicis... – comentou 

Nissenson suspirando depois de ter ouvi o relato de Mary. 

- Mas... eu ainda não entendo o motivo de você não ter ido ao encontro, 

Mary. – disse MacGilleain largando o seu chá. 

- Motivo? 

- Se você não tivesse desistido, – ele explicou melhor o seu ponto de vista – 

a Vanderbilt teria percebido algo, não? Ela teria percebido que o Chris ainda gosta 

de você. 

Em uma poltrona um pouco afastada da mesa, Hainault deixou de se 

concentrar em seu livro ao ouvir isso, visivelmente chegando a uma conclusão 

sobre o que tinha realmente acontecido na tarde anterior. 

- Eu acho que era isso que o Chris pretendia a chamando para lá. – concluiu 

o antigo dragão da Lufa-lufa. 

- Doumajyd não gosta mais de mim! Ele já disse isso! 

- Eu acho que não é bem assim, Cogumelo. – discordou Nissenson. 

 - Ele a chamou para o encontro com a intenção de deixar isso bem claro 

para mim. – replicou Mary, se controlando ao máximo para não contar o que 

realmente vira – Sinceramente, algo bem típico de se esperar dele! 

 Hainault deixou a sua posição relaxada na poltrona para prestar uma 

atenção redobrada em Mary, que continuou falando: 

- E depois de tudo ele ainda a mandou ir embora como se nada tivesse 

acontecido! Isso é completamente sem sentido! Por que ele acha que pode mandar 

em todo mundo? Aquele idiota só causa incômodos! Ele nunca vai mudar! Vai ser 

um completo idiota egoísta mandão para sempre! Nunca vai deixar de tratar os 

outros como escravos! 

- Quem é o idiota egoísta?! 

Mary congelou. 

- E quem está sendo escravizado?! 

Apesar do susto, e de estar mentalmente amaldiçoando sua completa falta 

de sorte com o destino, Mary se levantou para encarar Doumajyd. 

- O que você pretendia marcando um encontro e não aparecendo, Weed?! – 

rosnou ele. 

- Inacreditável. – ela lamentou-se, porque ali estava ele, agindo como se 

tivesse toda a razão do mundo quando era o único que colocara tudo a perder. 

- Como assim inacreditável?! – perguntou ele em um tom agressivo se 

aproximando dela – Está brincando comigo?! 
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- Quem está brincando com quem?! – ela respondeu no mesmo tom também 

se aproximando e o enfrentando furiosa. 

A cena poderia até ser considerada cômica, com os dois se encarando com 

olhares assassinos apesar da grande diferença de altura, se não fosse pela 

intensidade quase elétrica desses mesmos olhares. 

- Acalmam-se! – pediu MacGilleain prevendo algo desastroso daquela 

situação. 

- Você sabe que fez o Ilustríssimo Eu ficar esperando por horas?! 

- Você esperou porque é um idiota! – respondeu ela. 

- Seja educada e pelo menos peça desculpas! – ordenou ele. 

Aquilo fora demais para Mary. Ela reuniu toda a sua fúria e gritou: 

- FOI CULPA SUA SE EU FUI EMBORA E VOCÊ ESPEROU! – e saiu 

correndo da Ala, deixando Vicky e os outros dragões pasmos para trás. 

Parecendo estar com o mesmo nível de fúria, Doumajyd se largou em um 

dos lugares da mesa. 

- Chris? – chamou Nissenson. 

- O QUÊ?! – rosnou o líder do D4. 

- Pelo que sabíamos ela tinha desistido no meio do caminho, mas agora ela 

praticamente declarou que foi até lá... O que você fez para ela? 

- Não fiz nada! – ele se defendeu. 

Enquanto esse pequeno diálogo se desenrolava, Hainault aproveitou para 

sair desapercebido da Ala atrás de Mary. 

- Eu... – começou a resmungar Doumajyd, tentando parecer estar mais 

interessado na bandeja com bolinhos de caldeirão do que no que estava dizendo – 

Eu só queria que aquela macaca percebesse que... que ela não se compara com a 

Weed... eu... queria poder encarar a Mary de frente... 

 

*** 

 

- INACREDITÁÁÁÁÁÁVEL!!! –Mary berrou para a Floresta proibida e 

alguns pássaros levantaram vôo assustados das árvores mais próximas. 

Ainda não contente com isso, ela começou a chutar todas as partes que 

alcançava da parede de pedra em baixo da janela, respirando forte e dizendo entre 

as investidas: 

- ILUSTRÍSSIMO-EU-UMA-OVA! ACHA-QUE-EU-SOU-ESTÚPIDA?! 

FICA-SE-AGARRANDO-COM-ELA-E-AINDA-SE-FAZ-DE-INOCENTE?! INA-

CRE-DITÁ-VEL!!! 

- Então foi realmente isso? – perguntou a voz calma de Hainault atrás dela e 

Mary quase teve a alma arranca do corpo – Você viu o Chris e a Vanderbilt se 

agarrando na praça e foi embora? 
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Mary não respondeu. Tinha parado de chutar a parede, mas continuava 

apertando as mãos com força, e agora tentava olhar para qualquer lugar, menos 

para o dragão. 

- Foi isso mesmo. – ele respondeu no lugar dela – ...Mas, por que o Chris a 

mandou que ela fosse embora? 

- Porque essa era intenção dele. – disse Mary – Não importa se fosse a 

Summer Vanderbilt ou qualquer outra, ele só queria que eu visse aquilo. 

Hainault a encarou por um tempo em silêncio. 

- Mas eu não quero mais pensar nisso ou minha cabeça vai explodir! – 

declarou ela dando um último chute na parede – Ryan! Já que está aqui me ajude a 

estudar! 

- O quê? – perguntou ele confuso. 

- Sozinha eu não consigo me concentrar! Os testes para os NIEMs estão 

chegando e eu preciso mesmo estudar! Você pode me ajudar, não é? 

Hainault olhou para o livro que carregava nas mãos, como se pensasse que 

não tinha nada para fazer mesmo, e então concordou. 

 

 

 

Cap 23 – Destino 

 

 

Christopher Doumajyd estava andando apressado pelas ruas de Londres, 

com seus pensamentos correndo ao mesmo ritmo que seus pés. Pensava em como 

tinha pouco tempo para resolver o problema com a vinda dos pais de Summer 

Vanderbilt e para desfazer o compromisso imposto por sua mãe, quando uma 

cena o fez parar bruscamente. Do outro lado da rua, viu um mendigo em um beco 

revirando um amontoado de lixo a procura de algo que lhe fosse útil. Isso o fez 

lembrar instantaneamente de uma situação idêntica a essa, em que ele estava nas 

ruas de Nova York e viu Ken procurando algo para comer em um monte de lixo. 

Apesar de parecer uma lembrança remota em meio a tanta coisa que havia 

ocorrido desde então, ela acontecera há apenas alguns meses atrás, um tempo 

antes dele encontrar Mary em um cruzamento indo comprar cachorro-quente. 

Balançando a cabeça para tentar dissipar aquela lembrança, ele deu meia 

volta para fazer outro caminho quando outra visão quase o fez cair para trás. 

Summer Vanderbilt vinha em sua direção, acenando e praticamente pulando a 

cada passo, sem pedir desculpas as pessoas em que esbarrava para abrir caminho. 

- Onde você vai, Chris?! – perguntou ela alegre e ofegante ao chegar até ele 

– Posso ir junto?! 

Mal humorado, ele voltou ao seu antigo caminho, sem se importar com o 

mendigo e as recordações que ele trazia. 

- Espera! – a metamorfomaga foi atrás dele – Por que está zangado? 
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- Só o fato de você existir me deixa zangado! – resmungou ele em resposta 

quando ela o alcançou novamente. 

- Isso é coisa que se diga para a sua noiva?! 

- Só você aceitou esse noivado! 

- É o nosso destino! Você tem que aceitar! 

- Destino? – ele parou a encarando incrédulo. 

- Sim! – respondeu ela contente. 

- Você realmente sabe o que há por trás desse casamento? – perguntou ele 

pela primeira vez pensando que talvez Summer Vanderbilt não conhecesse as 

verdadeiras intenções da sua mãe. 

- Bom, sei que tem algo a ver com unir as fortuna e o poder das famílias e 

ajudar os negócios dos Doumajyds... é isso? 

Doumajyd a encarou por mais um tempo e então voltou ao seu caminho 

falando: 

- Eu vou pensar em uma maneira de salvar o nome da minha família sem 

precisar me casar com você! 

Ela demorou um pouco pra segui-lo, mas quando fez isso foi de uma forma 

decidida, e disse para as costas dele com uma certeza absoluta: 

- Garanto que forma melhor do que essa você não vai encontrar! 

- Mesmo assim, – ele virou-se para ela e respondeu irritado – o destino do 

Ilustríssimo Eu não é você, macaca! 

 

*** 

 

- Uma advogada? – admirou-se Hainault. 

- Foi o que eu escolhi. – Mary sorriu em resposta, enquanto procurava 

organizar os seus livros e as suas anotações para continuar seus estudos. 

Os dois estavam na biblioteca de Hogwarts, ele ainda com o seu livro, 

enquanto esperava Mary se decidir por onde começaria. 

- A professora Karoline me ajudou e me orientou sobre como eu posso 

conseguir uma bolsa na Academia Bruxa. Eu posso optar por fazer os NIEMs aqui 

em Hogwarts ou na Academia. Se eu optar pela primeira alternativa, preciso 

surpreender os avaliadores para eles considerarem colocar o meu nome na lista 

dos possíveis bolsistas que a Academia vai escolher. Agora se optar pela segunda, 

eu preciso fazer os testes direto na Academia, em Londres, e assim eu terei mais 

chances. Mas para Hogwarts ceder uma liberação do último mês de aulas, eu 

preciso fazer testes simulados em todas as matérias na semana que vem. Se as 

minhas notas forem satisfatórias, eu posso ir para Londres e me dedicar 

exclusivamente a conseguir a minha bolsa! 

- ...E como estão as suas notas atuais? 
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- Na verdade... não muito boas. Eu tenho me esforçado com os trabalhos, 

mas ultimamente não consigo estudar direito. Por isso tenho que me empenhar 

essa semana! 

Ele olhou em volta quando ela voltou animada aos livros, feliz por ter 

contado a sua saga de aluna esforçada para alguém mais além de Vicky.  

- Mary? 

- O quê? – perguntou ela sem tirar os olhos das suas anotações. 

- Querer ser advogada... é por causa da Sharon? 

- É sim. – disse ela sem esconder o tom de orgulho – Quero ser alguém 

como a Sharon e conseguir defender bruxos sangue-ruins como eu!... Sabe, eu tive 

sorte por que a família da Vicky sempre me ajudou, mas eu não sou a única 

nascida trouxa no mundo... 

- A Sharon vai vir para Inglaterra daqui algumas semanas. – contou ele – 

Ela disse que está com saudades de todos. 

- Sério? Que bom... Eu gostaria de vê-la novamente... 

Hainault apoiou a cabeça em uma das mãos e permaneceu calado, deixando 

que Mary mergulhasse cada vez mais nos livros, pela primeira vez em muitos dias 

conseguindo se concentrar. 

 

*** 

 

- Destino? – perguntou Vicky surpresa, enquanto regava as plantas da 

estufa, depois de ouvir o relato de Summer Vanderbilt sobre o seu encontro com 

Doumajyd em Londres. 

- Isso. – confirmou a metamorfomaga, comendo mais uma colherada do 

doce do estoque da estufa que comprara – O que acha? Nós não fomos feitos um 

para o outro? Nunca entendi direito o porquê de justo eu ser a bruxa mais rica da 

América... Mas agora vejo que, se não fosse por isso, eu não teria como ajudar o 

Chris e talvez nunca o teria conhecido... Isso não é destino?! 

Mary desgrudou o nariz do livro em que estava se escondendo desde que a 

visita inesperada irrompera pelas portas da estufa e olhou disfarçadamente para 

ela. 

- Hum, não sei... – respondeu Vicky não querendo acabar com a alegria de 

Summer, mas também não querendo de alguma forma magoar Mary. 

- O destino é uma das forças mais poderosas que regem esse mundo! – 

anunciou a professora Karoline aparecendo de repente dos fundos da estufa. 

Summer se surpreendeu com a entrada elaborada da professora, ao 

contrário de Mary e Vicky, que estavam se acostumando com essas intromissões. 

- A propósito, quem é você? – perguntou a professora ao reparar que a 

visitante não usava o uniforme de Hogwarts – É amiga dessas duas? 
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- Sim! – Summer se apressou em ficar de pé para responder de uma forma 

educada, mas com a mesma energia de sempre – Sou Summer Vanderbilt, melhor 

amiga delas! Prazer em conhecê-la! 

- Muito prazer, sou a professora de Herbologia e também sou eu quem faz 

os doces. – acrescentou ela indicando o armário onde eles estavam com um imenso 

sorriso orgulhoso, e então voltou a passar pela estufa, sem parecer prestar atenção 

em nada – Como eu estava falando, o destino é uma força muito poderosa! Ele age 

das formas mais inesperadas, mas nem sempre é bem aceito. Por isso, temos que 

lutar e insistir. Mesmo se você for desprezada, se continuar se esforçando, um dia 

o destino será mais forte e acabará conseguindo o que quer! 

Apesar de já estar acostumada com a forma delirante como a professora 

falava quando se empolgava com algum assunto, aquelas palavras sobre destino 

ecoaram nos pensamentos de Mary, porque ela mesma vivera um grande exemplo 

disso. Quantas vezes ela tentara se livrar de Doumajyd e ele continuava 

insistindo? Quantos encontros e desencontros aconteceram? Quantas coisas 

inesperadas? Mas mesmo assim ele insistira até o final e conseguiu conquistá-la... 

Aquilo também não fora destino? 

- O destino é algo que se expande! – continuou a professora – Muda 

conforme cada um!... Mas para que ele se realize você precisa ir atrás dele, não 

pode desistir! 

- Então, – Summer pensava seriamente no que a professora dizia, como se 

fosse a coisa mais sábia que ouvira em toda a sua vida – se eu desistir da pessoa 

do meu destino, ela pode desaparecer, não? 

- Isso! – concordou a professora – O fundamental do destino é você 

acreditar em seus sonhos e um sonho só está destinado a acontecer quando 

acreditamos nele.  Se você negá-lo, desistir, tentar esquecer, ele passará a não 

existir mais! 

Mary engoliu em seco. Desistir, tentar esquecer, negar... era exatamente isso 

que havia acontecido entre ela e Doumajyd. 

Um silêncio se instaurou na estufa depois das ultimas palavras da 

professora, com cada uma pensando em sua própria situação. Então a voz de 

Vicky soou baixinha:  

- O Simon... 

- O quê? – a professora e encorajou a continuar, se aproximando disposta a 

ouvir. 

Vicky tirou uma esfera de vidro do bolso e a encarou tristemente. Mary 

ficara sabendo a pouco tempo que a amiga conseguira uma esfera para poder se 

comunicar com o dragão, mas raramente ela conseguia a usar. 

- Ele... ele encantou a sua esfera para que eu não consiga mais chamá-lo... 

- E se você for em busca do seu destino?! – sugeriu Summer – Vá direto 

falar com ele ao invés de ficar segurando essa bolinha! 

- Mas eu... 
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Vicky não conseguiu terminar a frase, porque no mesmo instante a 

professora pegou a esfera da mão dela e a saiu andando pela estufa chamando por 

alguém. Então a fumaça azulada tomou forma e elas ouviram uma voz espantada 

perguntando: 

- Professora Karoline?! 

- Olá, Adam! Há quanto tempo! – cumprimentou ela indo para o fundo da 

estufa para que as outras não pudessem ouvir. 

Vicky olhou espantada para Mary, visivelmente perguntando o que a 

professora estaria planejando com aquilo, mas a amiga apenas sacudiu os ombros 

e voltou ao seu livro. 

Logo a professora voltou com um sorriso de orelha em orelha dizendo: 

- Pronto! Nesse domingo Adam virá passar o dia na casa da sua família em 

Hogsmeade e Nissenson estará lá também! Eu disse que você irá visitá-los! 

- Sério?! Ah, obrigada, professora! 

Mary ergueu novamente os olhos do livro e suspirou. Com certeza perderia 

mais um dia de estudo, porque Vicky definitivamente iria arrastá-la consigo. 

- E você, Mary? – perguntou Summer Vanderbilt bem perto dela, a 

assustando. 

- E-eu o quê? – engasgou-se ela, se atrapalhando com o livro. 

- Não tem ‘a pessoa do seu destino’? 

- Eu? É, eu... 

- Sabe, eu sempre reparei que o Ryan Hainault está com você... Não acha 

que ele gosta de você, Mary? 

Centenas de formas de responder negativamente aquilo passou pela cabeça 

de Mary. Mas sobre todas elas veio a lembrança de algo que havia acontecido 

recentemente, quando ele a encontrara na Ala dos Dragões para perguntar sobre o 

encontro, e que havia feito o seu coração disparar. 

- Mary! Vai comigo para Hogsmeade amanhã? – pediu Vicky em tom de 

suplica, felizmente a salvando de ter que dar uma resposta para a pergunta da 

metamorfomaga. 

 

 

 

Cap 24 – Impossível para mim 

 

 

- Bem vindas! 

Mary e Vicky ficaram paralisadas por um tempo sem conseguirem dizer 

uma palavra que fosse diante do que viam. A moça que viera recepcioná-las na 

entrada da casa dos MacGilleain não era bem o que elas esperavam para a famosa 

família de tradição nas artes das trevas.  
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Ela usava um vestido branco rodado e repleto de ficas e laços rosados. 

Tinha volumosos cabelos cacheados que estavam presos com uma fita, também 

rosa, nos dois lados da cabeça. Nos braços ela agarrava um gato de pelúcia branco 

e felpudo. E ela dera as boas vindas com tanto entusiasmo que Mary teve quase 

certeza que o próximo passo dela seria pular nos pescoços das duas para um 

grande abraço. Mas, para seu alívio, ela apenas indicou o caminho para que elas 

entrassem. 

- Com licença. – disse Mary com um sorriso amarelo entrando e sendo 

seguida por Vicky. 

Então, seus queixos caíram e a surpresa que tiveram com a visão da moça 

foi completamente abafada pela surpresa com a decoração da casa. Para onde elas 

olhassem, haviam balões, flores e bichinhos de pelúcia, todos eles brancos ou com 

vários tons de rosa. Todo o resto, desde o teto até o chão, era branco. Os móveis, 

da mesma cor, eram finos e delicados, e haviam várias peças de porcelana 

espalhadas pelo hall de entrada e por todo o grande salão por onde passaram. 

Diante de tudo isso, Mary teve a estranha sensação de ter encolhido e 

entrado em de uma finíssima casinha de bonecas. 

- Viemos ao lugar certo? – perguntou baixinho uma Vicky tão perdida 

quanto ela. 

- É a primeira vez que o Adam convida amigas para vir aqui! – disse a moça 

sorridente lhes indicando o caminho pela casa. 

- Que moça, bonita, não? – comentou Vicky mais uma vez baixinho. 

- E que casa incrível, não? – adicionou Mary. 

- Suas amigas chegaram, Adam! – anunciou a moça parando diante de uma 

grade porta de madeira branca. 

A sala que ela indicava era no mesmo estilo que o resto da casa, com a 

diferença de ter grandes janelas que davam uma visão privilegiada para um 

grande jardim de rosas e gramas bem cuidadas. 

- Olá! – Adam pulou do sofá em que estava estirado, parecendo 

extremamente aborrecido até elas chegarem, as cumprimentando e indicando o 

outro sofá na frente do seu – Podem ficar a vontade, o Simon já deve estar 

chegando. 

- Querem um chá? – perguntou a moça assim que as duas se sentaram – Eu 

assei biscoitos! Querem experimentar? 

- Tudo bem, não precisa. – disse MacGilleain voltando ao seu estado 

aborrecido – Elas ficarão felizes se as deixarem em paz. 

 - Não falei assim, Adam! – quase chorou a moça, se agarrando mais ainda 

ao seu gato de pelúcia – Eu me esforcei para alegar os seus amigos! Fiz biscoitos 

com tanto carinho! – seus olhos começaram a brilhar com lágrimas e o seu sorriso 

foi trocado por um beicinho. 

- Ok, ok, já entendi. – MacGilleain revirou os olhos, fazendo pouco caso do 

que ela dissera. 
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- Eu quero biscoitos! – se apressou em dizer Mary ao ver que ela começaria 

a soluçar. 

- Eu também adoro biscoitos! – ajudou Vicky. 

- Verdade?! – o rosto da moça se iluminou e as lágrimas sumiram 

instantaneamente – Então esperem um minuto que eu já trarei! – e saiu feliz, quase 

dando pulinhos pelo caminho. 

- Ah, droga... – lamentou –se MacGilleain – Ela vive fazendo isso. Desculpe, 

ela assustou vocês com esse jeito estranho? Infelizmente ela é sempre assim.  

- Não precisa se desculpar por isso. – disse Vicky. 

- Ela é muito bonita. – comentou Mary – É sua irmã? 

- Não, é minha mãe. 

As duas o encararam como se não tivessem entendido o que ele falara. 

- É brincadeira, não é? – perguntou Mary rindo. 

- É por isso que eu quase não venho para casa e prefiro não chamar meus 

amigos para vir aqui. – comentou ele. 

- ADAAAAAAAM!!! 

Duas figuras pularam de trás do sofá em que o dragão estava em se 

agarraram ao pescoço dele, quase o fazendo tombar para frente. Quando ele 

conseguiu recuperar o equilíbrio foi que Mary e Vicky puderam ver que aquele 

ataque repentino viera de duas menininhas. Elas eram idênticas e pareciam duas 

miniaturas da mãe de MacGilleain, inclusive nas roupas. 

- Você irá ficar com a gente hoje, não vai Adam? – perguntou uma delas. 

- Quem são essas estranhas? – perguntou a outra lançando um olhar mortal 

para as visitas. 

- São minhas amigas. – ele explicou. 

- São realmente suas amigas? – perguntaram as duas, apertando ainda mais 

o abraço no pescoço dele. 

- São sim. De Hogwarts... – ele tentou se soltar das garras das meninas e 

então disse para as outras duas que se limitavam a assistir a cena – Desculpem, 

são minhas irmãs. Gêmeas. 

- Que gracinhas! – exclamou Vicky – Qual o nome de vocês? 

- Ammy MacGilleain. – disse a que estava do lado direito. 

- Anny MacGilleian. – disse a do lado esquerdo. 

- Prazer em conhecê-las. – cumprimentou Mary. 

- Vocês não podem! – advertiu Anny em resposta. 

- Não podem ficar com o Adam! – acrescentou Ammy – Ele vai se casar 

comigo! 

- Não! Ele vai se casar comigo! – falou Anny. 

- Não comecem! – Adam interviu, como alguém que tinha muita prática em 

lidar com a situação – Vão ajudar a mamãe a trazer os biscoitos. 

- NÃO QUERO! – as duas gritaram, voltando a sufocá-lo com abraços mais 

apertados. 
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- Ei, as duas! – chamou a mãe de MacGilleain voltando para a sala sendo 

seguida por uma mesa com rodinhas, repleta com pratos de biscoitos coloridos, 

pedaços de bolo e com xícaras de chá – Não terminaram de comer seus pedaços de 

bolo! Voltem e terminem! 

- Queríamos ver quem era... – choramingou Anny, soltando o irmão e indo 

para onde a mãe indicava. 

- Não podemos deixar qualquer uma ficar com ele. – justificou-se Ammy, 

fazendo o mesmo. 

- Fiquem a vontade. – disse a bruxa com um imenso sorriso, seguindo as 

filhas logo em seguida. 

- Inacreditável... – murmurou Mary, vendo as três saírem. 

- Agora vocês entendem porque eu prefiro mulheres mais velhas? – 

perguntou MacGilleain rindo pela surpresa delas. 

As duas concordaram, se servindo dos biscoitos. 

- Oi, Adam! – cumprimentou Nissenson entrando sem cerimônias, como 

alguém que já fosse de casa. 

- Oi! – MacGilleain levantou em outro pulo e foi receber o amigo. 

- Oi, Simon! – Vicky quase pulou também para receber o dragão, mas foi 

segurada por Mary. 

Nissenson, vendo Vicky lhe acenando alegremente do sofá, deu um sorriso 

amarelo e perguntou entre os dentes para o amigo ao seu lado: 

- Por que ela está aqui? 

- Ela queria vir aqui em casa também, então eu concordei... não podia? 

- Deveria ter me avisado antes! – reclamou ele baixinho – Se eu soubesse 

não teria vindo! – e deu mais um sorriso amarelo para as duas, depois deu meia 

volta e saiu sem dar explicação. 

- Ei, Simon! – MacGilleain ainda tentou chamar, ao mesmo tempo em que 

Vicky passava correndo por ele com Mary logo atrás pedindo para ela não ir. 

 

*** 

 

Doumajyd entrou sem bater na casa dos MacGilleain, como era costume 

dele e dos outros dragões, pois sempre eram bem recebidos pela senhora 

MacGilleain a qualquer hora. Mas dessa vez, assim que entrou, um Nissenson 

passou apressado por ele. 

- Está indo embora? – perguntou o líder do D4 confuso. 

- Tenho uma coisa importante para fazer na loja. – explicou ele rapidamente 

e saiu – Até mais! 

- Espera Simon! 

Doumajyd teve que se espremer contra a parede para não ser atropelado 

pela amiga estranha de Mary, quando ela passou desembalada chamando pelo 

dragão. 
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- O que está acontecendo aqui hoje? – resmungou ele quando a porta se 

fechou com um estrondo. 

Mas mal ele voltou para o seu caminho quando alguém bateu nele e os dois 

caíram no chão. 

- NÃO OLHA POR ON... Weed? 

Mary o encarou, tão surpresa quanto ele por se encontrarem ali. 

- Ah, você chegou, Chris! – exclamou MacGilleain aparecendo no hall e se 

deparando com os dois no chão. 

 

*** 

 

MacGilleain estava jogado no sofá branco da sala comendo pacientemente 

os biscoitos da sua mãe quando o último convidado apareceu. 

- Olá! – cumprimentou Hainault – Desculpe por estar atrasado. 

- Oi. – o anfitrião apenas ergueu a mão, demonstrando já ter desistido de 

fazer a recepção. 

- Onde está todo mundo? – perguntou Hainault pegando um biscoito na 

mesa com rodinhas e olhando em volta a procura dos outros. 

- Acho que todos têm muita coisa para resolver... – comentou MacGilleain 

indicando a grande janela de vidro, que dava visão par ao jardim. 

Lá, sentados em uma mesa de chá em baixo de uma grande árvore, estavam 

Mary e Doumajyd, tentando ter uma conversa ao mesmo tempo em que 

mantinham a maior distância possível um do outro. 

 

*** 

 

- Sobre o outro dia... – começou Doumajyd, mas não terminou. 

- Eu vi você e a Vanderbilt juntos. – disse Mary, se surpreendendo com o 

tom calmo e indiferente que usou para falar. 

- Na verdade, aquilo foi- 

- Ela é uma boa pessoa! – Mary o cortou – Apesar de ser uma bruxinha rica, 

ela não é como as alunas esnobes de Hogwarts. Ela é realmente perfeita para ser a 

sua noiva, não? A altura para substituir Karina Crowley. Sua mãe deve estar feliz. 

- Não, – ele tentou continuar o que estava dizendo – eu chamei a Vanderbilt 

aquele dia porque- 

- Já chega. – pediu Mary respirando fundo para dizer isso – Não quero 

ouvir. Não há mais nada para se falar. 

Doumajyd não insistiu, permaneceu olhando para ela, como alguém que 

não concordava com o pedido, mas cedia.  

Não havia melhor momento do que aquele para resolver de vez aquela 

situação entre eles. Seus exames seriam no próximo final de semana, e Mary 

queria mais do que nunca dar um ponto final para essa história e poder tirar um 
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peso da sua vida. Então, se concentrou em um ponto qualquer da grama aos seus 

pés e tomou coragem para falar: 

- Mesmo quando estávamos separados, eu acreditei na sua promessa, achei 

que você voltaria. Eu pensava que apesar da distância e da falta de comunicação, 

nós ainda tínhamos uma relação... Mas me enganei, não?... Sabe, há pessoas que 

terminam, mas continuam com a amizade para sempre, e eu pensei nisso... Posso 

ser amiga do resto do D4, mas... realmente é difícil estar com você, Doumajyd, é 

impossível para mim... Então, eu quero terminar de uma vez. Quero passar um 

risco nessa parte da minha vida e começar de novo. Se eu não fizer isso... vai ser 

complicado seguir em frente. 

- Mary, eu... – foi a vez de ele respirar fundo, e se levantou para continuar – 

Eu preciso falar direito com você! 

- Me desculpe por ter ligado aquele dia de repente! – ela também se 

levantou, novamente não dando chance para que ele falasse – Prometo que não 

vou mais fazer isso! Se quiser... – ela o encarou novamente e tentou dar um sorriso 

alegre – eu devolvo a esfera.  

O dragão manteve a expressão séria. A mesma que ela tinha visto aquela 

vez em Nova York, quando ele lhe disse para ir embora com cuidado, e isso foi 

demais para ela. Apesar de todo o seu esforço, manter o sorriso diante dele foi 

impossível, então só havia uma saída: 

- Preciso voltar para a escola. NIEMs, sabe?... Adeus. – e ela saiu, sem mais 

uma palavra, e também não ousando olhar para trás para ver qual havia sido a 

reação dele. 

 

*** 

 

Da janela da sala, Hainault observou todo o desenrolar da conversa entre 

Mary e Doumajyd. Apesar de não ouvir nenhuma das palavras que foram ditas, 

ele podia deduzir perfeitamente o que estava sendo dito. 

Quando Mary saiu do jardim com a intenção de ir embora, ele pode ver que 

ela chorava, mesmo mantendo sua expressão de teimosamente decidida. Então 

sem pensar duas vezes ela seguiu. Porém, parou quando quase estava quase para 

alcançá-la já no lado de fora da casa. Pensou que, talvez naquele momento, seria 

melhor deixá-la sozinha.  

Se a conversa que aqueles dois tiveram no jardim fora a mesma que ele 

imaginou, ela tinha se livrado de uma pedra no seu caminho, e finalmente poderia 

se esforçar com seus estudos. Definitivamente, aquele não seria o momento ideal 

para ele se colocar no caminho dela. 

 

 

 

Cap 25 – Seis dias 
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Mary decidiu que prestaria seus exames de NIEMs diretamente na 

Academia Bruxa em Londres.  

De todos os alunos do sétimo ano de Hogwarts, ela fora a única que 

escolhera essa opção, tendo seus próprios motivos. O primeiro deles era porque 

ela teria mais chances de conseguir uma bolsa. E um dos principais era que, 

estando em casa, poderia se dedicar exclusivamente aos estudos.  

Como a professora Karoline lhe informara, até o resultado dos exames, ela 

não precisaria voltar para a escola. Caso suas notas para admissão na Academia 

fossem satisfatórias, Mary poderia já se considerar uma bruxa formada, tendo que 

voltar para Hogwarts somente para a cerimônia de graduação. Caso ela não 

tivesse êxito, teria que prestar os exames finais na escola, como os outros alunos, 

porém sem ter a oportunidade de ingressar na Academia. 

Mary pensara durante toda a sua viagem no Expresso de Hogwarts e no 

caminho em Londres: teria que dar tudo de si para conseguir. Então a primeira 

coisa que fez ao chegar em casa foi anexar um calendário com números bem 

grandes na parede do seu quarto, onde boa parte do mês já estava riscado e ainda 

havia um espaço de seis dias até a data circulada. 

- Certo! – ela olhou satisfeita para o calendário – Agora é só desfazer a mala 

e começar a estudar! 

Porém, ao arrastar o malão para começar a desfazê-lo, sua mãe bateu na 

porta e a chamou: 

- Mary Ann, pode vir aqui um pouco. 

A garota encarou a porta com um mau pressentimento. O tom de voz que a 

sua mãe não era dos melhores e deixava transparecer que havia algo muito errado. 

Então ela não perdeu tempo e correu para a sala, onde seu pai e seu irmão também 

a aguardavam. 

- O que aconteceu? – perguntou ela analisando com cuidado as expressões 

deles antes de se sentar. 

- Mary, – começou seu pai – nos perdoe por não ter lhe dado essa notícia 

antes, mas você estava se empenhando tanto para ser uma advogada que nós... 

Bem, – pigarreou ele ao receber um olhar de ‘fale de uma vez’ da esposa – a empresa 

onde eu trabalhava faliu. 

- Faliu?! – Mary quase pulou do sofá – Como assim? Por que não me 

disseram nada?! 

- Foi há um mês. – informou a sua mãe – Pensamos que poderíamos dar um 

jeito até que você voltasse, mas não conseguimos. 

- O papai investiu tudo em ações da empresa. – disse seu irmão com um 

suspiro. 

- Tudo... – ecoou seu pai desolado.  
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- Por hora, ainda temos a casa, mas não será por muito tempo. – continuou 

sua mãe – Seu pai está trabalhando em empregos temporários desde então. Eu 

consegui um trabalho de meio período, mas também é temporário. E seu irmão 

tenta fazer o possível para estudar e ajudar ao mesmo tempo. Mas mesmo assim 

ainda temos dívidas para pagar e precisamos resolver isso antes que o prazo de 

entrega da casa termine. 

- Quer dizer que... 

- Sei que você está se esforçando, Mary, mas... precisamos da sua ajuda 

também. 

Mary percebeu que finalmente a mãe havia chego onde ela queria chegar 

naquela conversa, e sabia exatamente o que era. 

- Eu vou arranjar um emprego também! – disse ela decidida – Eu posso 

muito bem trabalhar de manhã e estudar a noite. Os exames serão em seis dias e 

eu posso arranjar trabalhos temporários! 

- Desculpe por isso, filha. – resmungou seu pai. 

- Não se preocupe, pai. Eu vou conseguir! Desde as férias de natal que eu 

venho me empenhando... Já passamos por uma crise dessas uma vez, não? E não 

conseguimos resolver? Vamos conseguir agora também! 

Mary evitou a qualquer custo dizer algo que os fizessem lembrar que quem 

os havia ajudado da outra vez fora Doumajyd, e estava aliviada por nenhum deles 

ter mencionado o Dragão como recurso para aquela nova crise. 

 

*** 

 

- Vai trabalhar durante o dia?! – perguntou surpresa a pequena imagem de 

Vicky na esfera – Mas e os exames, Mary?! 

- Eu vou conseguir, Vicky. – afirmou Mary, tanto para a amiga quanto para 

ela mesma. 

- Eu sei que determinação para isso você tem, mas... nos últimos dias você 

não dormia e nem comia direito para estudar e, pelo tanto que eu te conheço, sei 

que vai fazer o mesmo aí! Vai agüentar isso? 

- Serão somente nesses seis dias, Vicky. Depois eu posso só trabalhar até os 

resultados. Não se preocupe... 

Vicky a encarou de um jeito desconfiado, mas sabia que não levaria a nada 

continuar com aquela conversa: 

- Ok, faça o que achar melhor. Mas não vá passar mal! 

- Ok. 

- Viu, Mary, eu lhe chamei para contar uma coisa... Lembra do que eu falei 

que aconteceu depois de eu ter saído correndo atrás do Simon? 

- Que você conseguiu finalmente arrastar ele para o Três Vassouras em um 

encontro forçado? 
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- Eu não arrastei!... Ele meio que... percebeu que não adiantava ficar fugindo 

e me deu uma chance. 

Mary riu e pediu para a amiga continuar. 

- Lembra que eu falei que, por mais que eu tentasse mudar de assunto, ele 

sempre ia para poções? E como ele ficou empolgado quando eu contei que a 

minha mãe fazia poções e como ele ficou decepcionado quando eu confessei que 

eram poções de amor de adolescente? 

- Sim. 

- Então, eu decidi que devo ampliar os meus conhecimentos sobre poções! 

O que aprendemos aqui em Hogwarts não o suficiente! Por isso me inscrevi em 

um curso semanal em Hogsmeade! – disse ela por fim com um grande sorriso 

satisfeito. 

- Curso semanal? – repetiu Mary para confirmar. 

- Isso! Eu fui na primeira aula. Achei que só teria pessoas velhas, mas tem 

muitos jovens lá que não são alunos de Hogwarts. E a nossa professora é uma 

moça incrível! Ela sabe muito sobre poções e nos dá muitas dicas que não estão 

nos livros! Ela me ajudou a conseguir fazer uma daquelas poções complicadas 

para curar alergia a gnomos! E além de inteligente ela é muito bonita! Você ia 

adorar conhecê-la, Mary! Ela também é um sangue-ruim, sabe? Se a nossa escola 

não fosse tão fechada, garanto que ela seria a melhor professora de poções que 

Hogwarts já teve! 

- Inacreditável. – disse Mary em tom incrédulo. 

- Por quê? – perguntou Vicky sabendo como a amiga usava essa expressão. 

- Você fez isso sozinha! – exclamou Mary – Geralmente você não dá passos 

tão grandes assim sem falar comigo antes ou me levar junto. 

- É. – confirmou Vicky contente – Eu também fiquei surpresa com a minha 

coragem em ir lá me matricular sozinha. 

- Que bom, Vicky! Dê o seu melhor! 

- E você também nesses seis dias! Prometo que não vou mais te chamar para 

ficar conversando e atrapalhar seus estudos. Boa noite e boa sorte, Mary! 

- Boa noite, Vicky. 

Assim que a imagem da amiga se transformou em um redemoinho de 

fumaça azulada, Mary voltou para o jornal estendido na sua cama, onde circulava 

os seus prováveis empregos temporários para ajudar seus pais, e leu novamente o 

anuncio de um grande supermercado. 

 

*** 

 

- Mãe, eu tenho algo importante para falar! – Doumajyd entrou no escritório 

de sua mãe da mansão sem cerimônia alguma, mas seu tom de voz decidido 

desapareceu ao receber um olhar mortal da bruxa que fora interrompida em seu 

trabalho – Eu preciso falar... É sobre... a Weed... 
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- Pense muito bem no que vai dizer, Christopher. – sibilou sua mãe entre os 

dentes – Lembre-se de que, por causa de uma palavra desnecessária sua, estamos 

hoje nessa situação! Sabe quanta confusão pode causar com sua 

irresponsabilidade!  

Diante dessa acusação da mãe, Doumajyd não conseguiu falar o que tinha 

planejado. 

- Rompa o compromisso com a Vanderbilt e diga para todos que vai ficar 

junto com essa sangue-ruim que não tem um galeão sequer! – sua mãe continuou 

com um sorriso desafiador, percebendo que já havia conseguido desarmar o filho 

– Hoje, mais do que antes, você sabe que temos vidas de pessoas ligadas direta ou 

indiretamente aos nossos negócios, não? O que acontecerá com elas se, por causa 

de um capricho seu eles perderem tudo o que têm? 

- Eu sei que temos que- 

- Eu fiz tudo o que foi possível, Christopher! – ela não o deixou falar – Você 

sabe muito bem que uma alternativa melhor do que esse casamento não existe!... 

Portanto, está na hora de começar a agir como um adulto e cumprir seus deveres! 

Doumajyd continuou encarando a mãe, e mesmo pensando em várias 

possíveis alternativas para tentar rebater o que a ela afirmava, sabia que nenhuma 

delas era tão a prova de falhas quanto a do casamento. E ao mesmo tempo, a voz 

de Mary ecoou em seus pensamentos dizendo ‘Ela é uma boa pessoa. Realmente 

perfeita para ser a sua noiva...’. 

 

*** 

 

Depois de muita insistência, Mary conseguira um emprego temporário no 

super mercado, em dois períodos. Ela começava a tarde e saia de madrugada. 

Assim, podia ajudar sua família e ainda usar a manhã para estudar. E depois que 

prestasse os exames, ela ainda poderia ficar no emprego por mais um tempo. 

Pensando nisso, ela voltava contente para casa depois do seu primeiro dia 

de trabalho. Porém, ao chegar perto das escadas, se deparou com alguém todo 

encolhido em um canto, atrapalhando a passagem. 

- Olá? – perguntou Mary cautelosamente, já que aquele não era um bom 

horário para pessoas decentes ficarem sentadas em escadas. 

 Ao ouvir a voz de Mary, o alguém levantou a cabeça em um pulo e a 

encarou com olhos estreitos inchados, escondidos por um cabelo preto escorrido. 

- O que faz aqui?! – perguntou Mary surpresa ao perceber que era Summer 

Vanderbilt. 

Ela parecia ter chorado muito. Além dos olhos inchados e o cabelo preto, o 

rosto da garota estava todo amarrotado e ela teve dificuldade em se levantar, o 

que sugeria que ela já estava há um bom tempo esperando encolhida contra a 

parede fria. 
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- Mary! – a metamorfomaga correu até ela e a abraçou forte, quase fazendo 

com que as duas caíssem no chão. 

Mary, despreparada para aquela reação, ficou sem saber o que fazer. Mas 

ao perceber que a bruxa começava a soluçar, ela tentou saber o que tinha 

acontecido: 

- O que foi? Por que está chorando? O que faz aqui em Londres tão tarde? 

- Ele disse, Mary! – começou ela entre os soluços – Ele disse e eu tinha que 

falar com você! Por isso eu vim até aqui! Mas como você não estava em casa eu 

esperei, porque eu não podia deixar de falar com você! Eu fiquei tão feliz que eu 

não consigo mais parar de chorar, Mary! 

- Então você está feliz? – perguntou Mary tentando não deixar transparecer 

a sua perplexidade. 

- Eu estou muito feliz, Mary! Ele me chamou de repente e disse que sim! Ele 

concordou com o noivado, Mary! O Chris aceitou finalmente e disse que vai se 

esforçar para gostar de mim! E eu fiquei tão feliz que comecei a chorar! Eu não 

fazia idéia que gostasse tanto assim dele, a ponto de ficar desse jeito, mas eu 

gosto!... O que eu faço, Mary? Eu só podia falar com você! 

Apesar de tudo ter sido dito de uma forma afobada e um tanto atropelada, 

Mary entendeu tudo o que ela dissera. E, como Summer Vanderbilt dissera, ele 

finalmente tinha aceitado. Não apenas o noivado, mas também deixar para trás 

tudo o que tinha acontecido antes. Finalmente, era o ponto final entre os dois. 

- Mary? – chamou a metamorfomaga, vendo que Mary havia se perdido em 

pensamentos. 

- ... Que bom, não é mesmo? – disse Mary voltando a si, com um meio 

sorriso. 

 

 

 Cap 26 – Excelente herdeiro 

 

 

 

- Finalmente! Meus sinceros parabéns, Christopher. – disse a miniatura da 

senhora Doumajyd pelo cristal da esfera do filho – Com o que fará hoje à noite, 

você finalmente está provando não só para a sua mãe, mas para todos, que é um 

excelente herdeiro e que levará adiante a grandeza do nosso nome. Os Vanderbilts 

também estão felizes e aguardam ansiosos pelo jantar... Espero que você ao menos 

tente se mostrar entusiasmado com o noivado na frente de seus futuros sogros, 

Christopher! Faça o favor de se livrar dessa expressão de mau humor no jantar! E 

não se atrase! Estarei esperando no hall do hotel as oito em ponto! 

Em resposta, Doumajyd apenas concordou com um aceno de cabeça antes 

que a figura da mãe voltasse a ser um redemoinho de fumaça azulada. 
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*** 

 

Mary acordou assustada com a sua mãe a balançado pelos ombros e 

dizendo: 

- Por que está dormindo em cima dos livros de novo, Mary? Você não tinha 

nos prometido que iria dormir quando chegasse do trabalho e que estudaria de 

manhã? 

A garota se levantou e olhou atordoada em volta. Novamente tinha 

dormido sem perceber enquanto estudava, e tentou fazer sua cabeça cheia de sono 

voltar a funcionar para poder inventar uma desculpa: 

- Não, mãe... eu... eu só estava sem sono, então achei que seria melhor 

aproveitar o tempo ao invés de- 

- Sem desculpas, Mary. Dormir é importante! E comer também! Você se 

esqueceu novamente de comer o que eu deixei no forno ontem! Aqui, quero que 

coma tudo. – ela apontou para uma bandeja repleta de biscoitos e com um copo de 

leite em cima da escrivaninha, sobre uma pilha de livros – E é só esquentar o 

almoço antes de sair! Você precisa se alimentar direito, Mary! 

- Mas eu como no mercado, mãe. Não precisa se preocupar. 

- Aquilo que eles dão para vocês comer não é comida!... Estou atrasada, 

preciso ir. Prometa que vai comer antes de sair. 

- Ok, mãe. Eu vou comer, prometo. 

- E durma um pouco mais também, filha. Não force tanto o seu corpo. 

Mary deu um grande bocejo e confirmou com a cabeça. 

- Até, logo. 

- Tchau, mãe. 

Ela esperou ouvir a porta da sala fechando para colocar a badeja com os 

biscoitos e o leite ao lado, e assim poder pegar novamente os livros. Havia perdido 

para o sono no meio do assunto que estava revendo, e agora teria que recomeçar 

para poder seguir adiante. Respirando fundo e esfregando os olhos para que eles 

ficassem bem abertos, retomou as suas anotações.   

 

*** 

 

- Fez mesmo isso, Chris? – perguntou Hainault um tanto surpreso com a 

novidade que o amigo acabara de contar. 

- Não teve outro jeito. – respondeu o líder do D4. 

Os Dragões haviam se reunido na mansão Doumajyd depois de receberem 

o comunicado de seu líder de que havia algo importante para falar com eles. 

- Mas e a Mary? – insistiu Hainault. 

- O que tem ela? Não existe mais nada entre nós. 

- ...Você não está sendo sincero, Chris. – acusou Hainault. 

- Cla-claro que estou! – revidou o dragão. 
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- Está na cara que está fazendo isso contrariado. 

- Não sou mais um pirralho! Tomo minhas próprias decisões! 

- Lá vem ele de novo... – suspirou Nissenson. 

- Ultimamente você usa isso como resposta para tudo. – disse MacGilleain. 

- Entendemos a pressão da sua mãe em fazer com que você mereça ser o 

herdeiro Doumajyd, mas não acha que você próprio também está se forçando a ser 

diferente? – perguntou Nissenson. 

- Eu só preciso ser mais consciente com as minhas decisões e me tornar mais 

adulto! – falou Doumajyd, não escondendo o tom de quem estava apenas 

recitando o que havia decorado de tanto a ouvir. 

- Então quer dizer que essa é realmente a decisão do adulto Christopher 

Doumajyd? – perguntou Hainault, também não escondendo um tom provocador. 

- Essa é a decisão do Ilustríssimo Eu, Christopher Doumajyd, herdeiro do 

maior nome da sociedade bruxa! – afirmou ele. 

Os três riram e o dragão retrucou emburrado: 

- Estou falando sério!... E é apenas isso, minha decisão. 

- Então, – Hainault se levantou e estendeu a mão para o líder com um 

sorriso – acho que temos que comemorar, não? Enfim o nosso dragão líder está 

começando a sua lenda no mundo mágico fora de Hogwarts. 

Doumajyd aceitou o cumprimento e agradeceu orgulhoso ao amigo: 

- Valeu, Ryan! 

Porém, os outros três o conheciam muito bem para dizerem com toda a 

certeza o que aquela fachada orgulhosa escondia. 

 

*** 

 

Depois de bater várias vezes na porta do quarto de Doumajyd sem uma 

resposta, Richardson a abriu e o chamou: 

- Senhor Christopher? 

- Eu ouvi, Richardson! – rosnou Doumajyd da cama, onde estava deitado já 

vestindo a roupa de gala para o jantar formal, com um travesseiro cobrindo a 

cabeça. 

- Devemos sair imediatamente para não chegarmos atrasados em 

Hogsmeade, senhor Christopher. – com um aceno de varinha, o secretário fez com 

que o travesseiro voasse para longe do alcance de Doumajyd e que seu casaco 

viesse até ele e esperasse pacientemente para ser vestido – Sabe como a senhora 

preza pela pontualidade, ainda mais nessa ocasião. 

Nesse movimento, o secretário reparou em uma caixa jogado no cesto de 

lixo ao lado da escrivaninha do dragão. Ele já vira aquela caixa muitas vezes e 

sabia muito bem o que era e há quanto tempo Doumajyd a guardava.  

Mesmo com a distância e com o tempo em que ele e Mary havia ficado 

separados, e por mais que o dragão cedesse a insistência da mãe em se afastar da 
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sangue-ruim, ele nunca havia se desfeito do presente que recebera quando fora 

para Nova York. Apesar de restar somente um único biscoito em forma de dragão, 

aquele havia se tornado um tesouro precioso para Doumajyd. E agora, finalmente, 

ele parecia ter conseguido reunir coragem suficiente para jogá-lo no lixo. 

Ainda olhando para o cesto, o secretário deu um grande suspiro e disse 

para o dragão que vestia o casaco parecendo extremamente mal humorado: 

- Espero que não se arrependa, senhor Christopher. 

- Você é aliado de quem afinal? – perguntou Doumajyd irritado. 

- A carruagem o aguarda na porta principal, senhor. – informou o secretário 

ao invés de uma resposta, saindo do quarto. 

- Idiota... – resmungou Doumajyd o seguindo. 

 

*** 

 

Por um instante, as etiquetas na frente de Mary se embaralharam e as 

bordas da sua visão ficaram escuras. Seus joelhos tremeram e ela precisou se 

agarrar ao carrinho para não cair em cima das prateleiras. 

- Você está bem? – perguntou uma moça que também trabalhava no 

mercado ao passar por ela. 

- Tudo bem. Tudo bem. – respondeu Mary apressada, esfregando o rosto 

para se recompor. 

- Você não está parecendo bem. – retrucou a moça a examinando de perto – 

Se está doente por que não faltou hoje? 

- Sério, eu estou bem. Foi só uma tontura e já passou. 

- Tem certeza? Você ainda tem o turno da noite. Vai agüentar? 

- Tudo bem mesmo, não se preocupe. Um minuto de descanso será o 

suficiente para o próximo turno. 

A moça lhe lançou mais um último olhar avaliador antes de se afastar, e 

Mary redobrou seus esforços em se manter firme. Suas provas na Academia 

seriam no outro dia pela manhã. Ela só precisava agüentar mais aquela noite e 

tudo estaria certo. 

 

*** 

 

- Boa noite! Nos desculpem por fazê-los espera! – disse a senhora Doumajyd 

com um grande sorriso ao entrar na sala privada de jantar do hotel, sendo seguida 

pelo filho. 

- Imagine, senhora Doumajyd! – os recebeu o senhor Vanderbilt se 

levantando do seu lugar a mesa e indo cumprimentar os convidados – Não se 

atrasaram. Há quanto tempo não nos vemos, hein? 

- Boa noite! Sintam-se a vontade! – falou a senhora Vanderbilt, também 

vindo recebê-los e sendo acompanhada pela filha. 
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Os três usavam roupas bruxas de gala para a ocasião, ao estilo dos bruxos 

ingleses. Summer havia escolhido um cabelo alaranjado para combinar com suas 

vestes novas, e parecia ter conseguido convencer o pai, também um 

metamorfomago, de adotar a mesma cor, porém ele limitou-se a uma mexa entre 

os cabelos castanhos que pareciam ser naturais.  

- Que linda que você está, Summer! – elogiou a senhora Doumajyd. 

- Muito obrigada. – ela agradeceu como uma boa moça educada e 

comportada, e então olhou para o dragão, que procurava permanecer calado, e 

não conteve um grande sorriso seguido por um aceno mal disfarçado. 

Era bem evidente que, se não fosse pelo jantar formal entre as famílias, ela 

estaria dando pulinhos em volta dele e tentando se pendurar em seu pescoço. 

 

*** 

 

Mary passava as compras de um cliente pelo sensor de preços enquanto 

repassava mentalmente a lista de feitiços exigidos para se obter os NIEMs. 

Também precisava terminar de decorar a lista de ingredientes raros do seu livro 

de poções, calcular os mapas estrelares dos últimos dias seguindo as suas 

anotações das aulas de astronomia daquele inicio de mês, memorizar as datas das 

guerras dos duendes e das reformas no Estatuto de Sigilo Mágico. Junto a esses 

pensamentos, ela também planejava como faria no dia seguinte. Teria que acordar 

cedo para pegar o metrô e chegar a tempo na Academia para começar as provas. 

Prometera para Hainault que o avisaria quando estivesse saindo. Mesmo ela 

insistindo que não precisava, o dragão disse que estaria na Academia para lhe 

desejar boa sorte antes da prova. 

- Algum problema? – perguntou o cliente a olhando mais atentamente. 

Mas Mary não conseguiu responder. Ela não percebeu a lata de ervilhas 

deslizando pela sua mão e não sentiu seus joelhos perderem toda a força e 

baterem no chão. A última coisa que viu antes da sua visão escurecer totalmente 

foi o teto com luzes fosforescentes, e última coisa que ouviu, como um eco 

distante, foi alguém gritando para que chamassem uma ambulância.  

 

*** 

 

- Quando Christopher terminar seus estudos, creio que poderemos nos 

aposentar tranquilamente. – comentava o senhor Vanderbilt durante o jantar – 

Não é mesmo, Katherin? 

- Aposentar? – a bruxa riu educadamente – O senhor fala coisas engraçadas, 

não? Por mais que desejamos nos aposentar acredito que nunca vamos conseguir 

abandonar o que mais gostamos de fazer... Acho que a expressão apropriada seria 

a de que vamos nos tranqüilizar sabendo que alguém estará continuando o nosso 

trabalho. 
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- Sim, exatamente! – concordou o senhor Vanderbilt – Vou ficar muito 

tranqüilo sabendo que alguém tão cheio de qualidades como o Christopher estará 

cuidando de nossos negócios, e principalmente que ele estará cuidando do meu 

bem mais precioso. – ele pegou a mão de Summer e ela voltou a encarar 

Doumajyd contente, demonstrando toda a sua felicidade. 

O dragão engoliu em seco. Sabia que o momento estava chegando. Falar 

que concordava com o noivado diante de Summer quando estavam somente os 

dois fora fácil. Mas agora ali estavam em um jantar formal, em que tudo, desde os 

cumprimentos até a sobremesa, eram apenas os preparativos para o grande 

pedido, que tornaria aquela situação entre eles oficial. 

- Com licença, senhor. – pediu o secretário recolocando o guardanapo que 

Doumajyd havia deixado escorregar em seu colo. 

- Mas antes de pensar em tranqüilidade, senhor Vanderbilt, ouvi dizer que 

planeja um novo método de transporte para longas distâncias. – comentou a 

senhora Doumajyd entre um gole e outro de sua taça de vinho. 

- Pelo visto seus ouvidos são tão eficientes quando as esferas de fabrica. – 

riu-se o bruxo – Sim, planejo sim. Quero buscar uma forma de deslocamento 

rápido e eficiente para distâncias maiores, como daqui para Nova York. Com esse 

mundo acelerado em que estamos vivendo, seria muito mais fácil para os negócios 

se não precisássemos nos deslocarmos em grandes viagens desconfortáveis ou 

termos que utilizar meios de transportes trouxas. 

- Seria uma revolução no nosso mundo, com certeza! – exclamou a senhora 

Doumajyd. 

Nervoso em ter que agüentar toda aquela encenação interessada da sua 

mãe, o dragão apertou o guardanapo com força por debaixo da mesa. Foi quando 

percebeu que havia algo nele. Então aproveitou que o senhor Vanderbilt estava 

distraindo a todos com o seu discurso sobre revolução em transportes mágicos 

para olhar disfarçadamente o guardanapo. Lá estava um pedaço de pergaminho 

com algumas palavras escritas de forma apressada: 

 

‚Senhorita Weed internada |s pressas no Saint Mungus por motivos 

desconhecidos.‛ 

 

Imediatamente, ele olhou em volta a procura do secretário, que se mantinha 

afastado no fundo da sala aguardando alguma ordem, e que agora esperava para 

ver qual seria a reação do herdeiro Doumajyd com a mensagem. 

O dragão começou a pensar muito rápido no que deveria ou não fazer e 

quais seriam as conseqüências do que fizesse. 

- Chris? – perguntou Summer preocupada, do outro lado da mesa, e 

imediatamente toda a atenção do jantar foi voltada para ele. 

- O que aconteceu? – perguntou a sua mãe. 
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Já não podendo esconder a sua respiração apressada e vendo que todos 

viam o seu estado de confusão com a notícia que recebera, Doumajyd se pôs de pé 

dizendo: 

- Me perdoem, senhor, senhora. Com licença. – e saiu correndo da sala sem 

deixar uma explicação. 

Enquanto a senhora Doumajyd se apressava em tentar arranjar uma 

desculpa para a reação inesperada do filho, e Summer Vanderbilt lutava para 

decidir entre sair correndo atrás do noivo ou ficar com os pais, Richardson 

respirou aliviado. 

Lá fora, ao chegar na saída do hotel, Doumajyd não pensou duas vezes em 

aparatar das ruas de Hogsmeade direto para Londres.   

 

 

Cap 27 – Acima de tudo  

 

 

 

- Me perdoem. – se desculpou a senhora Doumajyd para os Vanderbilts – 

Realmente não sei o que pode ter acontecido para o Christopher sair... 

- Não é assim que se pode ter um futuro promissor. – lamentou-se o senhor 

Vanderbilt, levantando e não demonstrando estar disposto a ouvir as desculpas – 

Creio que devemos ir embora. Vamos, Summer. 

A garota, que ainda olhava para a porta com olhos perdidos, balançou a 

cabeça para se recompor e pôs de pé juntamente com a mãe. 

- Vão embora? – perguntou a senhora Doumajyd, não escondendo a 

preocupação com a reação deles. 

- Não há motivos para ficarmos se o noivo não está presente. Boa noite, 

senhora Doumajyd. – cumprimentou o bruxo educadamente e saiu, conduzindo a 

mulher e a filha. 

Depois que a porta se fechou, a bruxa agarrou com força o guardanapo que 

segurava na mão e as finas taças sobre a mesa explodiram em incontáveis 

pedacinhos, se espalhando junto com a bebida que ainda restavam nelas. 

- Richardson! – ela chamou o secretário entre os dentes – Sabe para onde ele 

foi?! 

- Sinto muito, senhora. – respondeu ele polidamente. 

- Esse casamento não pode ser cancelado! – com um estralar de dedos ela 

fez com que sua esfera surgisse em sua mão – De forma alguma esse casamento 

pode ser cancelado! 

 

*** 
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 Doumajyd praticamente invadiu o hospital e não ouviu os apelos da moça 

da recepção, gritando que ele não podia correr daquele jeito no local. Assim que o 

dragão avistou um curandeiro vindo distraidamente na direção contraria a sua, 

não pensou duas vezes em agarrá-lo pelas vestes e praticamente rosnar: 

- Mary Ann Weed! Onde ela está?! 

- Q-quê? – gaguejou o curandeiro ao invés de responder, surpreso demais 

por ter sido subitamente erguido do chão. 

- Weed! Veio para cá esta noite! Onde ela está?! 

Ainda tremendo, o curandeiro indicou as escadas e disse: 

- Ala especial, qua-quarto oito. 

Sem agradecer, Doumajyd o largou pesadamente no chão e correu para as 

escadas. Enquanto subia, percebeu que uma fumaça saia de seu bolso, indicando 

que sua esfera clamava desesperadamente por sua atenção. Mas ele, tendo certeza 

que seria a sua mãe furiosa com o que tinha feito, não deu atenção. Correu por 

mais corredores e passou pelas portas duplas da ala especial com a mesma 

delicadeza com que passara pela entrada principal. Porém, nesse momento, ele 

paralisou. 

Foi por um instante, mas Doumajyd viu uma figura inconfundível de 

cabelos vermelhos entrar por uma das portas do corredor. 

- Ryan... – o dragão murmurou, respirando fundo para se acalmar e tentar 

dar passos mais discretos.  

Doumajyd fez o mesmo caminho que Ryan fizera e parou na frente da porta 

que ele entrou, com o número oito na frente. E por uma pequena fresta da porta 

entreaberta ele pôde ouvir a senhora Weed falando: 

- Desculpe por incomodá-lo dessa maneira tão tarde da noite.  

- Tudo bem. – respondeu Ryan da sua maneira calma de sempre. 

Doumajyd se aproximou mais e pôde ver as costas de Ryan, parado ao lado 

de uma cama. Foi quando ele avistou o rosto de Mary, deitada inconsciente na 

cama, e seu coração disparou. Por um momento ele quase cedeu ao impulso de 

empurrar a porta correr até lá, mas as palavras ditas pelo pai de Mary agiram 

como um encantamento, que congelaram seus movimentos: 

- Parece que você sempre está cuidando da nossa Mary!  

- Ela sempre fica muito feliz quando nos conta sobre você. – acrescentou a 

mãe – Muito obrigada por tudo o que faz por nossa filha!  

- Só de pensar que mesmo tão longe de nós, Mary Ann tem por perto 

alguém que se importa assim com ela nos deixa mais tranqüilos! – disse o pai 

contente. 

- Esperamos que continue ao lado de nossa filha por um looongo tempo! – 

ajudou a mãe. 

- Eu também espero. – disse o dragão sorrindo um tanto constrangido com 

os elogios. 

- Por favor, cuide dela! – pediram os dois em coro. 
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Diante do que ouviu, Doumajyd deu dois passos para trás, sem conseguir 

tirar os olhos da parte do rosto de Mary que via pela fresta da porta. 

- Eu posso ficar com ela aqui essa noite se quiserem. – se disponibilizou 

Ryan, ao mesmo tempo em que sentava na cadeira ao lado da cama e fechava a 

visão que Doumajyd tinha. 

Lutando com a sua vontade de entrar no quarto, Doumajyd percebeu que o 

melhor a se fazer naquele momento, era ir embora. 

 

*** 

 

Dentro do quarto, a mãe de Mary ajeitava as coisas que trouxera para a 

filha. 

- Que bom que foi nada grave. – comentou Hainault, observando Mary 

respirar calmamente, com um soro flutuando ao seu lado. 

- Tenho vergonha de dizer isso, mas exigimos muito dela nessa última 

semana. – lamentou-se o senhor Weed. 

- Apesar de o Hospital permitir que vocês permaneçam aqui mesmo não 

sendo bruxos, sei que devem estar exaustos. Podem voltar para casa e descansar. 

- Mas, nós... 

- Não se preocupe, senhor Weed. Não teremos aulas na Academia amanhã e 

eu posso ficar o tempo que for necessário. 

O pai de Mary foi para dizer algo, mas ao mesmo tempo levou um cutucão 

da mulher e recebeu um olhar cheio de significado. 

- Então, já que insiste. – disse ele com um sorriso, entendendo perfeitamente 

a situação – Contamos com a sua ajuda. Muito obrigado! 

E sem perder tempo, os dois pegaram suas coisas e saíram do quarto. 

Quando já estavam fora do hospital, a mãe de Mary bateu palmas e 

exclamou: 

- Ele parece estar interessado na nossa Mary e também é rico! 

- Mas e o Doumajyd? – perguntou o pai. 

- Bom, pode não ser o Doumajyd, mas não é qualquer um!... Vamos, temos 

que arrumar tudo essa noite! O Charles já deve ter terminado de embalar as 

coisas... 

 

*** 

 

Doumajyd procurou abrir o mais silenciosamente a porta da sua mansão. Se 

pudesse, preferia ter aparatado diretamente no seu quarto. Não que quisesse fugir 

da mãe ou do sermão, porque não havia forma alguma de fugir do que tinha feito 

aquela noite. Mas naquele momento, só queria ficar sozinho e não ter que falar 

com ninguém. 
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- Onde você foi? – perguntou a voz rouca da sua mãe e a luz do hall de 

entrada foi acesso subitamente, junto com todas as outras luzes da parte de baixo 

da mansão. 

Doumajyd não se assustara com a aparição da mãe. Desde que havia saído 

do hospital, nada do que acontecia a sua volta parecia ter importância suficiente 

para fazê-lo reagir. 

Diante do silêncio e da imobilidade do filho, que olhava fixamente para o 

ponto mais baixo da parede do hall, a senhora Doumajyd insistiu: 

- Tem consciência do que fez hoje? 

- Cancelaram o noivado? – perguntou o dragão, com um tom de voz que 

demonstrava que aquela era simplesmente uma pergunta aleatório que ele fizera, 

e que a resposta para ela não importava. 

- Felizmente não é algo para se romper. Mas você decepcionou os 

Vanderbilts! 

Doumajyd permaneceu imóvel. 

- Mary Ann Weed. – a bruxa sibilou o nome – Como você pode se importar 

tanto assim por essa sangue-ruim?! 

- ...Se eu me importo ou não, não faz diferença. – resmungou ele. 

- Se importa mais com ela do que com a sua própria mãe?! – perguntou ela 

com um fungado triste, muito bem ensaiado – Por essa sua mania de ter atitudes 

contrarias as que deveria ter, estamos nessa situação! Não se esqueça que por 

causa de uma ação sua que você considerava sem importância o nome dos 

Doumajyd quase desmoronou! Se não fosse pelos meus esforços, onde você estaria 

agora, Christopher?! Sim, nós somos a elite da sociedade bruxa! Mais do que 

magia e tradição, temos o poder do dinheiro ao nosso favor! Mas esse grande 

poder está associado com várias outras coisas, Christopher! Com apenas uma 

palavra sua, tornará pessoas que não têm culpa em vítimas! 

- CHEGA! – explodiu o dragão – Eu já desisti da Weed! Não vou cometer o 

mesmo erro duas vezes! Acima de tudo sou um Doumajyd! – e sem dizer mais 

nada ele passou pela mãe com passos furiosos e subiu as escadas. 

Ao entrar no seu quarto, bateu a porta com força e chutou todos os móveis 

que pôde ver no escuro. Pegou a sua varinha e explodiu os objetos que decoravam 

o lugar. Então ofegando, se escorou na parede fria e se deixou escorregar, até cair 

sentado no chão e voltar ao seu estado de estupor de quando chegara. 

 

 

 

Cap 28 – Talvez eu goste de você 

 

 

Mary precisou fazer um grande esforço para abrir os olhos na manhã 

seguinte, e então outro grande esforço para compreender onde estava. Aquele 
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definitivamente não era um teto conhecido seu. Ainda confusa, ela notou o soro 

que flutuava acima dela e logo depois percebeu que havia alguém ao seu lado. 

Mesmo se sentindo fraca e tonta, tentou se inclinar, mas o máximo que 

conseguiu foi ficar recostada nos travesseiros. Porém, mesmo assim, pôde 

identificar quem ressonava ao seu lado e segurava firmemente a sua mão. 

- Ryan? – ela chamou baixinho. 

Mesmo tendo sido um chamado fraco, ele despertou e perguntou 

esfregando os olhos: 

-... Acordou? Se sente melhor? 

- Eu... estou em um hospital? – ela perguntou ainda olhando em volta 

confusa. 

- Sim. – respondeu ele bocejando – Você desmaiou enquanto trabalhava. 

- Sério?... Inacreditável... 

- Mas não precisa se preocupar. – ele a tranqüilizou – Foi apenas uma 

exaustão e tudo o que você precisa é de repouso. Hoje ou amanhã você terá alta. 

- Ah... mas... como eu vim parar aqui? 

- As pessoas do lugar onde você trabalha ligaram para a sua casa, mas 

somente o seu irmão estava lá. Por coincidência, eu estava chamando a sua esfera 

e ele a viu. Então me contou o que havia acontecido e tomei as providências para 

trazê-la para cá... Você realmente me assustou. 

- Me desculpa. 

- Não precisa se desculpar. – ele riu. 

- E... você ficou a noite inteira... aqui comigo? 

- Fiquei. 

- E... o tempo todo... a mão? 

Por alguns instantes ele a encarou como se não tivesse entendido a 

pergunta. Então percebeu que ainda segurava firmemente a mão dela, e voltou a 

sorri confirmando com um aceno de cabeça. 

 

*** 

 

- BOOOOM DIIIIAAAAA! – exclamou Summer Vanderbilt abrindo a porta 

do quarto de Doumajyd com um ponta pé e correndo para pular em cima da 

cama. 

Mas parou a meio caminho percebendo que o dragão não estava ali e vendo 

a bagunça que se encontrava o quarto. 

- Passou um tornado aqui?... – ela procurou em volta e então o encontrou 

dormindo sentado no chão em um canto, encostado na parede. 

- Eiii! Se você continuar dormindo aí vai pegar um resfriado! – disse indo 

até ele e se ajoelhando na sua frente – Ei?... 

Ele parecia dormir profundamente, apesar de todo o barulho que ela fizera. 

- Vamos! – ela o cutucou – Acorda!... ACORDA!!! – berrou no ouvido dele. 
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- O que foi?! – resmungou ele babosamente se mexendo um pouco, sem 

abrir os olhos. 

- Nada de ‘o que foi?’! Levanta daí agora! 

Em resposta ele apenas se acomodou melhor da parede, virando do lado 

oposto a ela dizendo: 

- Estou com sono. Vai embora. 

- ... O que você fez para estar com tanto sono? 

- Hum. 

- Depois de ter saído daquele jeito do jantar, o que você fez?... Ei! Não 

durma! – ela voltou a cutucá-lo e então partiu para um ataque de cócegas – 

Acorda! 

- Não faça isso! – pediu o dragão não agüentando o ataque repentino e 

rindo – Não! Pára! 

- Você se encontrou com alguma mulher? – perguntou ela. 

- ... quê? 

- Ontem você me abandonou e saiu correndo de repente! – acusou ela 

apontando o dedo para o nariz dele. 

- Ah... é? 

- Ainda não acordou?! – ela praticamente pulou em cima dela para mais um 

taque de cócegas. 

Mas o dragão foi mais rápido e, apesar de estar com o reflexo prejudicado 

pelo sono, ele conseguiu se esquivar e fugiu aos tropeços. 

- Pára com isso, sua pervertida! Não pode invadir o quarto dos outros assim 

e ficar fazendo cócegas nas pessoas! 

- Não sou pervertida! – reclamou ela se pondo de pé. 

- É sim! 

- E o que tem eu invadir o seu quarto?! Somos noivos! – ela avançou rindo, 

ameaçando voltar ao ataque de cócegas – Perfeitamente normal! 

- Se comporte, macaca! – reclamou ele, detendo o ataque, a segurando pelos 

braços e jogando para o lado. 

Summer cambaleou e acabou caindo na cama dele. 

- O que você quer agindo assim logo de manhã?! 

- ...Não sou macaca. – disse ela ainda com o rosto escondido entre a coberta 

da cama, com seu cabelo mudando gradualmente de roxo para azul – Sou a 

Summer.  Sua namorada. Sua noiva... – ela se ergueu e se sentou na cama, 

parecendo magoada e triste – Não poderia me levar em consideração só um 

pouquinho? 

Diante dessa reação, um tanto anormal para a personalidade forte e alegre 

da garota, Doumajyd ficou sem graça e sem saber o que fazer. Eles permaneceram 

se encarando, até que ela voltou a sorrir e o seu cabelo voltou ao roxo: 

- Finalmente acordou, não?... Eu quero um encontro! 

- ...Encontro? – perguntou ele sem entender. 
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- Isso! Quero que você se desculpe pelo que fez! Eu quero um encontro!... Se 

você fizer isso, eu esqueço a desfeita de ontem, e faço meu pai esquecer também... 

O que acha? – pediu ela com um imenso sorriso. 

 

*** 

 

- OS TESTES! – Mary quase caiu da cama ao se lembrar de repente – EU 

PRECISO IR PARA A ACADEMIA! EU PRECISO FAZER OS TESTES! 

- Calma, Mary! – pediu Ryan a segurando para que ela não saísse correndo 

pelo hospital desesperada, e a forçando a se deitar novamente – Você não pode! 

Tem que descansar! 

- Mas... – ela quase chorou – Meus testes... 

- Não se preocupe. Eu vou resolver isso. Agora você tem que descansar! 

- Inacreditável... – ela obedeceu ao dragão – Novamente fui ajudada pelo 

Ryan Hainault dos momentos difíceis... Eu não sei como eu posso agradecer tudo 

o que faz por mim, Ryan. 

- Sabe por que eu sou o Ryan Hainault dos momentos difíceis? – perguntou 

ele rindo. 

- Por quê? – perguntou ela curiosa. 

Ele se reclinou na cadeira onde estava ao lado dela para poder ficar bem 

próximo e disse: 

- Porque talvez eu goste de você.  

E sem aviso a beijou. 

 

 

Cap 29 – Possibilidades 

 

 

 

- Não precisavam comprar flores. – disse Mary em tom de reclamação – 

Não podemos desperdiçar dinheiro com isso! 

- Não se preocupe, filha. – a tranqüilizou seu pai enquanto ajeitava as 

margaridas em um vaso ao lado da sua cama – Essas flores são do jardim do nosso 

vizinho. Não custaram nada... 

- ... Inacreditável. – foi o máximo que ela conseguiu dizer em 

agradecimento. 

- Eles disseram que quando o soro terminar você já poderá voltar para casa! 

– anunciou a sua mãe entrando no quarto contente. 

- Que bom. – seu pai respirou aliviado. 

- Hum... Me desculpe por ter preocupado vocês justo nesse momento difícil. 

– disse Mary. 
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- Por que está pedindo desculpas, filha? – perguntou seu pai fungando – 

Quem deveria estar pedindo desculpas somos nós! Exigimos tanto de você e não 

nos preocupamos com a sua saúde... 

- Me desculpe, Mary Ann! – sua mãe não pôde mais se segurar e a abraçou 

chorando, e por conseqüência seu pai fez o mesmo. 

- Não chorem! – pediu Mary desesperada, quase sendo sufocada pelos dois 

– Eu já estou bem! E não foi algo grave!... Por que estão tão emotivos hoje? 

Eles a largaram e tentaram se acalmar, ambos sentando ao pé da cama. 

- A propósito, Mary... – começou a sua mãe – O senhor Hainault 

simplesmente foi embora pela manhã? 

- Foi. – a garota repetiu a informação que já havia dado, procurando se 

demonstrar o mais normal possível. 

- Será... – continuou ela procurando as palavras certas - ...Será que há 

possibilidades de... 

- Não, mãe! – Mary apressou-se em afirmar, já adivinhando onde ela queria 

chegar – Definitivamente não! O Ryan é meu amigo! Um grande amigo, assim 

como a Vicky! 

Era o que Mary vinha repetindo para si mesma desde aquela manhã. O 

beijo repentino de Ryan realmente a assustara e a deixara sem reação. Quando ele 

percebeu o estado em que ela ficara, havia perguntado se não deveria ter feito 

aquilo. Mary imediatamente respondeu com um ‘É claro que não devia!’, mas tinha 

a impressão que o hospital inteiro podia ouvir o seu coração disparado.  

Ainda, antes de ele ir embora, disse ‘Desculpe, mas foi inevit{vel., o que só a 

deixou mais preocupada, porque não havia nem um tom de desculpa ou 

constrangimento na voz dele. Era a mesma voz calma do seu Cavaleiro de Olhos 

Frios, e que demonstrava que o que havia feito não era algo ‘inevitável’, mas sim 

algo que ele realmente queria fazer. 

 

*** 

 

- Você ficou com a Mary no hospital a noite inteira? – perguntou Nissenson 

surpreso. 

- Sim, acabei dormindo com ela. – comentou Hainault enquanto tomava o 

seu café da manhã atrasado na casa do amigo. 

- Dormiram juntos?! – perguntou MacGilleain mais surpreso ainda. 

- Eu fiquei ao lado dela a noite toda, e acabei dormindo na cadeira. – ele se 

explicou melhor. 

- Mesmo assim, conhecendo o Ryan Hainault, posso afirmar que ele não iria 

tão longe assim por alguém. – comentou Nissenson – O que está acontecendo com 

vocês dois afinal? 

- O Chris sabe disso? – perguntou MacGilleain preocupado. 
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- Ele não tem mais nenhum tipo de relação com a Mary para ficar sabendo 

tudo o que acontece com ela. – respondeu o dragão. 

- Pode ser, mas... você tem realmente certeza disso? 

- Concordo com o Simon, Ryan. Nós conhecemos muito bem o Chris para 

dizer que- 

Mas MacGilleain não pôde terminar o que iria falar. No mesmo instante as 

portas se abriram e Doumajyd passou apressado por elas. 

- Oi, Chris. – cumprimentou o antigo dragão da Lufa-lufa para disfarçar o 

que estava dizendo. 

- Oh. – disse ele em resposta, olhando para os três reunidos na mesa de uma 

forma um tanto nervosa. 

- O que aconteceu? – perguntou – É raro você aparecer aqui sem avisar. 

- É que... – ele assumiu uma atitude entusiasmada para disfarçar o seu 

agitamento, o que só piorou a sua situação, e se juntou a eles na mesa – É que eu 

fiquei sabendo que estavam aqui e pensei ‘Puxa, faz tempo que não tomamos café da 

amanhã juntos!’, então resolvi vir. 

- É mesmo? – perguntou MacGilleain não sabendo se ria ou se ficava 

assustado com a atitude do líder. 

- Eu não tenho muito tempo, mas... – o dragão engoliu em seco e perguntou 

com uma voz um tanto esganiçada – E você Ryan? O-o que está co-comendo? 

Ryan olhou para o seu prato e depois para o amigo, e respondeu: 

- Panquecas. 

- Ah, panquecas! – exclamou Doumajyd – Que bom, não é? Eu gosto de 

panquecas. 

- Só de ver dá para saber que são panquecas. – comentou Nissenson, não 

escondendo a sua preocupação com a atitude estranha do dragão. 

- Poderia ser alguma coisa disfarçada de panqueca! – defendeu-se 

Doumajyd. 

- Por que ele está delirando logo de manhã? – perguntou MacGilleain para 

os outros. 

- Ryan, – novamente o líder do D4 engoliu em seco e reuniu toda a sua 

coragem para perguntar, enquanto agarrava as bordas da tolha da mesa para 

tentar manter suas mãos paradas – ontem... o que fez ontem? É que eu tentei 

chamar a sua esfera, mas você não respondia. 

- Ah, é que eu estava no hos- 

- Aaaah! – MacGilleain apressou-se em interromper, prevendo que aquela 

conversa não caminhava para um bom rumo – Como foi ontem, Chris? 

- Ontem? – perguntou o dragão confuso. 

- É, o jantar formal com os pais da Vanderbilt?... – e, diante do olhar 

perdido do amigo em tentar entender sobre o que falava, acrescentou – O seu 

noivado?  
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- Noivado? – repetiu Doumajyd tentando buscar alguma assimilação da 

palavra com os seus pensamentos – Ah, a macaca! Aquilo foi só uma ‘formização’, 

e os velhos ficaram falando do futuro dos negócios. 

- Formização? – perguntou MacGilleain. 

- Mas para mim não passou de uma ‘perdição’ de tempo! – exclamou ele 

rindo. 

Os outros três se entreolharam por alguns instantes, enquanto Doumajyd 

ainda ria de uma forma forçada, e então MacGilleain tentou:   

- Ele inventou uma palavra nova e ainda tentou fazer uma piada em cima 

dela? 

- Por que está agindo dessa maneira estranha, Chris? – Nissenson não 

agüentou mais ficar apenas observando. 

- Estranha? Eu não estou agindo estranho! – afirmou ele se levantando em 

um pulo, para dar ênfase ao que dizia, e ao mesmo tempo tropeçou na cadeira e 

caiu no chão.  

Por ainda estar segurando a toalha, acabou levando tudo o que havia em 

cima da mesa junto. Menos o prato de panquecas que Ryan havia conseguido 

salvar no último minuto.  

– Não estou estranho! – reafirmou ele, recompondo-se apressadamente e 

ainda rindo. 

- Está sim! Admita! – exigiu Nissenson ao mesmo tempo em que fazia as 

coisas voltarem ao lugar na mesa com um gesto da sua varinha – É por causa do 

noivado? Aconteceu alguma coisa no jantar? É por isso que está tenso e agitado? 

- Quem está tenso e agitado? – perguntou o dragão – Eu não estou tenso e 

agitado!... Mas voltando ao assunto, Ryan. Onde você- 

Mais uma vez ele não pôde terminar a pergunta. Havia alguém lhe 

chamando pela esfera, o que lhe tirou toda a concentração com o que iria falar. 

Irritado, ele pegou a esfera no bolso e foi até um canto, rosnando para a figura que 

aparecera: 

- O que foi?! 

- Você está atrasado! – acusou Summer Vanderbilt por trás do cristal – 

Venha para cá imediatamente, Christopher Doumajyd! 

- Eu já estava indo! – se defendeu ele indo em direção a porta – E onde você 

está? 

- Ei, Chris! – chamou MacGilleain – Não ia tomar café conosco? 

Mas o dragão não ouviu, porque estava ocupado demais discutindo com a 

metamorfomaga por ela não saber explicar onde estava. 

- O que ele veio fazer aqui, afinal? – perguntou Nissenson com um suspiro 

cansado. 

- Eu acho que esses dois se dão bem. – comentou Hainault, voltando para as 

suas panquecas – Eles são parecidos, a Vanderbilt e o Chris... 
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Os outros dois dragões se entreolharam, achando que uma nova confusão 

só havia começado. 

 

*** 

 

- Me deixou preocupada, Mary! – reclamou Vicky enquanto ajeitava, ao 

lado das margaridas, um vaso com flores azuis e lilases que a professora Karoline 

havia mandado para a aluna internada – Eu bem que havia avisado sobre você 

estar fazendo coisas demais! Não havia? 

- Me desculpe, Vicky. Eu sei que sempre acabo incomodando os outros de 

uma forma ou outra... 

- Não estou falando de incomodo, mas de teimosia! Acho que só mesmo o 

Líder do D4 para ser mais teimoso do que você!... Ah, desculpa por falar nele... 

- Tudo bem. 

- Ele... por acaso... – Vicky sentou a lado dela na cama, como se estivesse 

para pedir algo extremamente confidencial – veio aqui? 

- E por que viria? Eu fui bem clara a última vez que falei com ele, Vicky! 

- Então... porque está contente? 

- Estou contente? – perguntou Mary confusa. 

- Bom, eu achava que você estaria triste e deprimida. – ela começou a contar 

nos dedos – Pelo novo antigo problema de dinheiro da sua família. Por ter 

trabalhando e estudado demais. Por ter comido e dormido de menos. Ter ficado 

exausta e desmaiando. Por tudo isso! Mas... 

- ...Mas o quê? 

- Você está sorrindo! – Vicky chegou bem perto da amiga para verificar seu 

rosto – Até seus olhos estão sorrindo! 

- É... É por causa... É que... Por sua causa, Vicky! Por você ter vindo de 

Hogwarts me visitar! – Mary tentou dar um sorriso que ao menos parecesse 

verdadeiro, mas não conseguia enganar nem a si mesma. 

- Aconteceu algo bom, não aconteceu? – perguntou Vicky desconfiada. 

- Nada, nada! Definitivamente nada! 

- Mary, você não me engana. Se não foi o Doumajyd que deixou você assim, 

quem foi? 

Vendo que não poderia fugir na intuição afiada de Vicky, que fora treinada 

durante anos pela convivência com a professora Karoline, Mary deu um grande 

suspiro e contou para a amiga o que havia acontecido. 

 

*** 

 

- Chris! – chamou uma Summer ofegante – Ande um pouco mais devagar, 

por favor!... CHRIS! 
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- O quê? – perguntou o dragão olhando em volta e procurando por quem o 

chamara. 

- Não vá na frente sozinho! – reclamou a metamorfomaga o alcançando. 

- Temos realmente que andar juntos? – perguntou ele irritado. 

- É claro! – ela agarrou o braço dele – Somos noivos! 

- Não faça isso no meio da rua! – foi a vez de ele reclamar, olhando em volta 

um tanto constrangido para as pessoas que passavam. 

- Você está envergonhado? – perguntou ela rindo – O grande dragão 

Doumajyd tem vergonha de passear pelas ruas de Hogsmeade com a sua noiva? 

- Cala a boca. – disse ele se deixando levar por ela. 

 

 

Cap 30 – Visita dos Dragões 

 

 

 

- Ele a beijou?! – perguntou Vicky espantada. 

- Shhhhh! Não falei alto! – pediu Mary a fazendo sentar novamente na 

cadeira ao seu lado. 

- Mas... Como? O Cavalheiro de Olhos Frios? Desde quando? 

- Não sei... – suspirou Mary – Mas acho que na verdade, não é isso. 

- Não? Mas ele não disse que talvez goste de vocês? 

- Ele tem a Sharon, não tem? Eu sei que ela também gosta dele. 

- Mas essa relação entre eles já não tinha acabado? Mesmo ela tendo 

desfeito o noivado? 

- E você não suspeita por que ela desfez o noivado, Vicky?... E ele disse que 

ela voltaria logo para cá... 

- Então... Por que ele te beijou? 

- Sabe, o Ryan tem uma personalidade única, e faz tudo ao seu tempo. Ele é 

temperamental e relaxado com coisas importantes. Então eu acho que... O que é 

isso? 

Uma movimentação de passos e gritos abafados foram ouvidos no início do 

corredor, e pareciam estar avançando cada vez para mais perto do quarto de 

Mary. Logo em seguida a porta foi aberta e Nissenson e MacGilleain surgiram, 

sendo seguidos por um bando de curandeiras sorridentes.  

- Olá! – cumprimentaram ambos fechando a porta e não dando atenção para 

as suas admiradoras da área da saúde. 

- Onde está a doente? – perguntou Nissenson analisando a situação dela – 

Você parece estar muito bem, Mary! 

- Já estou bem melhor agora, Simon. – disse ela rindo do comentário – Na 

verdade, nem eu me vi doente, já que dormi a maior parte do tempo. 
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- Pensamos que havia sido algo muito grave para conseguir te fazer ficar 

internada. – comentou MacGilleain colocando uma cesta repleta dos doces mais 

caros da Dedosdemel ao lado das flores – Mas pelo jeito você é que está 

amolecendo! 

- Eu não esperava que os dois viessem me visitar! Obrigada pelos doces! – 

agradeceu ela contente. 

- Na verdade... – começou Nissenson, mas não pôde terminar porque o 

alvoroço do lado de fora recomeçara. 

Novamente a porta se abriu e Hainault entrou: 

- Boa tarde. – ele cumprimentou ao mesmo tempo em que Nissenson 

conjurava mais três cadeiras ao lado da cama. 

Assim que o vira na porta, Mary perdeu o ar, e não fazia mais idéia de 

como agir.  

 

*** 

 

- Ei!... Ei!... Eeei!... CHRISTOPHER! 

- O que foi agora? – perguntou o dragão irritado. 

Além de ter a metamorfomaga agarrada ao seu braço, já fazia quase uma 

hora que os dois estavam andando pela cidade. 

- Como assim ‘O que foi agora?’... Para onde estamos indo? 

- Não sei. Aonde vamos? 

- Você não sabe? – perguntou ela confusa – Não decidiu ainda? 

- Ora, você que quis esse encontro! Não sabe para onde quer ir? 

- Eu achei que você já tinha um lugar para ir quando me deixou para trás e 

começou a andar rápido! 

Doumajyd não respondeu imediatamente, já que não havia como contestar 

o que ela dissera. 

- Você está mais estranho que o normal hoje, Chris. – comentou ela o 

puxando consigo – Vamos, eu quero ir naquele parque que tem perto do lago. 

 

*** 

 

Mesmo o quarto de Mary nos hospital tendo o seu pico de visitação do dia, 

o silêncio era pesado entre todos os que estavam presente. 

- Falei com o pessoal da Academia. – informou Hainault para Mary, 

tentando falar algo que começasse uma conversa – Eles resolveram que vão lhe 

dar uma nova chance, já que a sua ausência foi por motivos de saúde.  

- Ah... obrigada. – disse ela em um resmungo, e a conversa terminou nesse 

ponto. 
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MacGilleain olhou de Mary para Hainault, ela na cama e ele sentando ao 

seu lado, e para Nissenson e Vicky, ambos sentados do seu outro lado, e percebeu 

que era o único que poderia quebrar aquele clima. 

- Ah, Simon. Temos que ir agora para aquele compromisso! – disse ele como 

se lembrasse de algo de repente. 

- Compromisso? – perguntou o amigo franzindo a testa e tentando se 

lembrar – Que compromisso? 

- Vamos logo, ou nos atrasamos! – MacGilleain se pôs de pé e o puxou para 

que ele se apresasse – Tchau, Mary! Se recupere logo e boa sorte na sua nova 

chance de exames! 

- Tchau. – disse Nissenson simplesmente, ainda preocupado em se lembrar 

do tal compromisso. 

- Mas vocês acabaram de chegar! – reclamou Mary percebendo na hora que 

aquela era uma estratégia para deixar que ela e Hainault conversassem sozinhos. 

Mas MacGilleain não a ouviu porque, ao mesmo tempo em que abriu a 

porta, as curandeiras que aguardavam do lado de fora recomeçaram o alvoroço, e 

ele empurrou Nissenson para elas. 

- Ah, Vicky! – ele ainda chamou da porta – O Simon pediu se você tem um 

tempinho para falar com ele? 

- O quê?! – perguntou Nissenson tentando se livrar das moças. 

- Sério?! – imediatamente Vicky ficou de pé. 

- Muito sério. – afirmou MacGilleain – Aproveita e vem com a gente! 

- Ah, eu estou indo! Tchau, Mary! Se cuida! Me avisa quando voltar para 

casa! Tchau! – e saiu apressada atrás dos outros dois, fechando a porta. 

- Vicky! – ainda tentou chamar Mary – Ah... Tchau... 

Totalmente sem graça por estar sozinha com Hainault, principalmente 

depois de tudo que discutira com a amiga, Mary se concentrou em suas próprias 

mãos, evitando ao máximo olhar para o lado. 

- Eu acho... Que eles perceberam. – comentou o dragão rindo, reparando 

nas atitudes dela. 

- É... – concordou ela dando um meio sorriso, torcendo para que ele não 

fizesse algo parecido com o que fizera naquela manhã. 

 

*** 

 

- Então eles se beijaram. – repetiu Nissenson depois de ouvir o relato de 

Vicky, como se essa pequena informação desse sentido às várias coisas estranhas 

que aconteceram nele dia. 

- Sim. – confirmou ela. 

Depois de terem saído do hospital, MacGilleain explicara para eles o motivo 

por ter terminado tão de repente a visita. Disse que precisa resolver algo para as 

irmãs em Londres e, portanto, não poderia voltar com eles. Assim, coube a 
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Nissenson a gentileza de aparatar com Vicky até Hogsmeade e o cavalheirismo de 

acompanhá-la na volta para a escola.  

- Realmente não sei o que o Ryan está pensando... 

- Mas... – Vicky pensou um pouco antes de falar – Eu sei que no fundo a 

Mary tinha esperança de que o Doumajyd fosse vê-la... Nem que fosse para 

brigarem sobre ela ter passado dos seus limites com a sua teimosia. Mas ele não 

apareceu... Quem sempre está ao lado de Mary a ajudando é o Ryan... Às vezes 

penso que seria melhor se os dois ficassem juntos mesmo. 

- Não é assim tão fácil. – suspirou Nissenson. 

- Por quê? 

- Eu conheço tanto o Chris quanto o Ryan desde que éramos pequenos. 

Posso garantir que o Chris não está sendo sincero quando fala que não sente mais 

nada pela Mary... Aliás, ele nunca falou isso de uma forma direta. 

- Mas ele vai se casar com a Vanderbilt, e isso já está decidido. 

- Verdade... Mas o Chris não teria mudado da maneira que ele mudou se 

não gostasse de verdade da Cogumelo. Deve ter acontecido algo muito grande em 

Nova York para forçá-lo a pensar diferente... E agora de volta para cá, e tendo que 

ficar perto dela ao mesmo tempo em que é pressionado com esse noivado, ele está 

muito confuso.  

- Mas isso é egoísmo da parte dele! – acusou Vicky – Essa confusão não 

machucou e está machucando somente a Mary! Vai afetar a sua noiva também! 

Você faz idéia de como a Mary ficou por todo esse tempo em que esperou por ele? 

Ele fez uma promessa e não cumpriu! Isso é injusto! 

- A vida é cheia de momentos injustos, e na paixão há muito mais injustiça. 

– disse Nissenson ao chegarem aos portões de Hogwarts – Só de gostar de alguém, 

você já pode estar machucando outra pessoa. ‘Você precisa arriscar muitas coisas 

quando ama alguém’, uma pessoa me disse uma vez... Vendo o Chris hoje, eu 

lembro dessas palavras... 

Vicky o encarou por um tempo. Pelo modo como ele falara aquela última 

frase, ela tinha certeza que viria algo mais depois, como ‘de quando eu estava na 

mesma situação’. Mas ele não disse mais nada. 

- Bom, – ele a tirou de seus pensamentos – você ainda tem as aulas da tarde 

hoje, não? 

- Ah, sim. – respondeu ela sem jeito e agradeceu se despedindo – Obrigada 

por ter me acompanhado. Até logo. 

Na aula de poções daquela tarde, Vicky acabou perdendo cinco pontos para 

a Corvinal por estar perdida em pensamentos e não prestar atenção na lição. 

 

 

Cap 31 – Um outro lugar para morar 
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- Chris. – chamou Summer durante o jantar, no hotel em que estava 

hospedada. 

- Hum. – disse ele em resposta, visivelmente não dando muita atenção para 

o que ela falava. 

- Sabe, eu estava pensando... Nosso casamento é algo certo, não? 

- Hum. 

- Está me ouvindo? 

- Hum-hum. 

- Então não tem problema se você dormir aqui comigo hoje. 

- Hum... Como?! 

- Não tem problema algum, não é mesmo? 

Doumajyd permaneceu a encarando, tentando adivinhar se ela estava 

brincando ou falando sério. 

 

*** 

 

Durante todo o tempo em que Hainault ficou com Mary, nada mais fora 

dito sobre o beijo daquela manhã. Ela ficou muito mais aliviada em poder 

conversar normalmente com ele, como sempre conversavam. Mas não podia 

deixar de se sentir apreensiva, já que parecia que ele apenas decidira que não 

tomaria outra atitude extrema, como fizera antes.  

Hainault ficou fazendo companhia até que um curandeiro viesse lhe 

examinar pela última vez e ela foi liberada. Assim, no final da tarde, Mary pode 

finalmente voltar para casa.  

Ela esperou por um bom tempo por seus pais, mas como nenhum deles 

aparecera naquele dia, ela deduziu que eles estariam trabalhando e não poderiam 

sair. Então arrumou suas coisas para voltar sozinha, mas Hainault insistiu em 

acompanhá-la. Sem conseguir uma boa desculpa para recusar o acompanhamento, 

ela aceitou. 

Eles aparataram em um lugar pouco movimentado perto da casa de Mary, e 

ele a levou até a entrada e se despediu com recomendações para que ela não 

voltasse a passar dos seus limites. 

Podendo voltar a respirar calmamente depois que o dragão fora embora, ela 

subiu rapidamente os lances de escadas e nem deu atenção ao fato de encontrar a 

porta destrancada em sua casa. O susto veio quando ela acendeu a luz da sala e a 

encontrou vazia. 

- ...O que aconteceu?! – perguntou ela espantada andando pelo cômodo 

deserto sem entender. 

Desesperada, olhou para a porta e confirmou o número que estava nele, 

então largou as suas coisas no chão e foi para a cozinha, a encontrando vazia 
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também. Ao se virar para verificar o restante da casa, quase caiu no chão ao se 

deparar com seu irmão logo atrás dela. 

- Que bom que voltou! – exclamou ele – Está melhor? 

- Charles?! O que aconteceu?! Onde estão as nossas coisas?! Cadê o papai e 

a mamãe?! 

- Eles não contaram para você? – pediu ele confuso. 

- Contaram o quê?! O que houve?! 

 

*** 

 

- É uma vista bonita, não? – comentou Summer Vanderbilt mostrando para 

Doumajyd as luzes mágicas de Hogsmeade vistas do ângulo do último andar do 

hotel – Em Nova York existem prédios muito maiores que esse, mas de nenhum 

deles pode ser ver luzes assim! 

Assim como no jantar, ele não parecia estar interessado em nada do que ela 

dizia, e estava totalmente perdido em pensamentos. 

- Eu vou tomar um banho, ok? – informou ela com um sorriso, finalmente 

soltando o braço dele e indo contente para o banheiro – Fique a vontade! 

Mas o seu sorriso desapareceu assim que ela fechou a porta. Esperou um 

tempo e então abriu as torneiras da banheira, deixando que ela se enchesse de 

água e espuma perfumada, e então voltou para a porta e ficou escutando 

atentamente. Não demorou muito para que ouvisse passos ligeiros e a porta do 

quarto abrindo e se fechando logo em seguida. 

- Eu sabia... – resmungou ela se escorando na porta e se deixando 

escorregar por ela, até cair sentada no chão, se sentindo completamente derrotada. 

 

*** 

 

- Desculpa por estar chamando você logo agora na sua aula, Vicky, – disse a 

pequena imagem de Mary na esfera de Vicky depois de lhe contar o que havia 

acontecido. 

- Como as pessoas podem ser cruéis quando o assunto é dinheiro. – 

lamentou-se Vicky – Como a empresa pôde vender o condomínio tão de repente?! 

- Não podemos culpá-los assim, Vicky. Eles também estão com problemas, e 

assim como nós, estão fazendo o possível para resolver-los. 

- Para onde seus pais foram? 

- Para uma vila de pescadores que eu nunca ouvi falar, para trabalharem 

com uns amigos. 

- E você tem que arranjar outro lugar para morar até amanhã? 

- Bom, pelo menos eles ainda nos deixaram esse prazo para arranjarmos um 

outro lugar e não nós jogaram na rua... O Charles não pode abandonar a escola 

dessa maneira repentina, e os exames para ele ser admitido como bolsista na 
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escola são nessa sexta-feira. Não podemos simplesmente tirar essa oportunidade 

dele. Vou tentar arranjar algum lugar para vivermos aqui, até as férias. Depois nós 

vemos o que podemos fazer. 

- E justo agora meus pais estão fora do país... – lamentou-se Vicky. 

- Não, Vicky. Vocês já nos ajudaram muito e você sabe disso. Nossa divida 

com a sua família é gigante e não queremos dar mais trabalho. 

- Sei, sei... Então vou falar com a professora Karoline! Talvez a irmã dela aí 

de Londres possa ajudar! 

- Não se preocupe, Vicky. Nós dois vamos dar um jeito... Eu só precisa 

avisar de que talvez eu fique um tempo sem poder me comunicar com você, até 

resolver essa situação. 

- Mas eu vou tentar ajudar mesmo assim, Mary! Se você for teimosa de 

novo, vão acabar tendo que morar em baixo de alguma ponte! 

- Tudo bem, Vicky. Eu só preciso arranjar temporariamente algum lugar 

barato aqui em Londres. 

- Com licença. 

Vicky tomou um susto quando ouviu a voz da sua professora das aulas 

extras de poções atrás dela. 

- Desculpe, professora, eu já estava voltando para a sala. 

- Não é isso. – disse ela rindo com o atrapalhamento da aluna em ser pega 

de surpresa – É que eu acabei ouvindo um pouco da conversa e... vocês falaram de 

estarem procurando um lugar barato para morar em Londres? 

 

*** 

 

Apesar de já ser madrugada, Doumajyd aparatou em Londres e seguiu 

pelas ruas até parar em frente ao lugar onde Mary morava.  Assim como não havia 

movimento na rua naquele momento, também não havia nenhuma luz acesa que 

indicasse que alguém ainda estaria acordado na casa. 

Ele ficara sabendo por Nissenson, um pouco antes de aparatar, que Mary já 

havia recebido alta do hospital e que estava em casa. Então, em um impulso, ele 

decidiu que iria vê-la. Só agora, ele parara para pensar que não saberia o que dizer 

se ela chegasse a abrir a porta para ele. 

Da última vez em que a vira, na casa de MacGilleain, ela deixara bem claro 

que não queria mais vê-lo. As palavras que ela dissera ainda martelavam 

constantemente em sua cabeça: ‘é difícil estar com você, Doumajyd, é impossível 

para mim... Então, eu quero terminar de uma vez. Quero passar um risco nessa 

parte da minha vida e começar de novo. Se eu não fizer isso... vai ser complicado 

seguir em frente. Mesmo ele as tendo ouvido naquele dia, elas só fizeram sentido 

naquele dia no hospital, quando ele vira com os próprios olhos que ela realmente 

não precisava da sua ajuda. Que quem sempre esteve ao lado dela era Hainault. E 



149 

 

se as coisas haviam chegado nesse ponto, só havia um culpado de tudo isso: ele 

próprio. 

Ter que se afastar de Mary fora somente uma das conseqüências de uma 

palavra desnecessária sua. Só agora, percebia a dimensão do que um ato 

inconseqüente seu poderia tomar. Como podia afetar não somente a sua vida, mas 

a de todos a sua volta e mesmo a vida de quem ele nem conhecia. 

- Ken... – murmurou ele com o olhar fixo para a janela do quarto de Mary. 

Não poderia voltar atrás agora. 

 

*** 

 

Em uma pequena mesa de centro de sala, um dos únicos móveis que 

haviam ficado na casa além dos do quarto de cada um, Mary e Charles dividiam o 

que seria o último almoço deles naquela que por tanto tempo fora a sua casa. 

- Inacreditável... – murmurou ela soprando o seu pote de noodles. 

Ela havia procurado durante toda a manhã por algum lugar para o qual 

pudessem ir, com o pouco de dinheiro que tinham, mas não conseguira encontrar 

nenhum. 

- Mon te eocube, Ary. – disse Charles já com a boca cheia – ...As coisas vão 

se resolver. 

- Tudo bem para o seu teste? – perguntou ela preocupada – Está preparado? 

- Estou me preparando para isso há muito tempo, não se preocupe. 

- Se concentre nos seus estudos. Pode deixar que eu resolvo esse nosso 

problema, ok? 

- ...Que cheiro de queimado é esse? 

- Ah, a esfera! – Mary correu para o quarto e pegou o objeto na sua mochila. 

Imediatamente a imagem de uma Vicky sorridente surgiu lhe dizendo: 

- Mary! Não vai acreditar no que eu consegui! 

 

*** 

 

Naquela mesma tarde, Mary esperou ansiosamente por Vicky no lugar 

onde haviam combinado de se encontrarem. Um pouco atrasada, a amiga chegou 

acompanhada pela sua professora. 

- Desculpe pelo atraso. – disse Vicky – Demorei para chegar em 

Hogsmeade. Mary, essa é a minha professora do curso de poções, Hannah 

McPherson. 

- Muito prazer. – ela cumprimentou. 

- Prazer. – respondeu Mary, um pouco surpresa. 

Vicky havia falado que a sua professora era nova, mas agora a conhecendo, 

a bruxa parecia ser apenas um pouco mais velha do que elas. Além disso, ela era 

muito bonita e tinha um ar de realeza, muito semelhante ao que Mary percebera 



150 

 

uma vez em Karina Crowley, no Totalmente Bruxa. Porém, ela se vestia 

habilmente como uma trouxa, o que a tirava do patamar de garotas ricas e 

esnobes, como as que freqüentavam Hogwarts. 

- É aqui perto. – a professora indicou o caminho e começou a explicar 

enquanto guiava as duas pelas ruas estreitas – Meu pai tem uma imobiliária de 

residências mágicas em toda a Inglaterra. Eu trabalho lá durante a semana e, 

quando ouvi a Vicky falando que precisa de um lugar barato e urgente, pensei que 

poderia ajudar. 

- Mas... realmente é de graça? – perguntou Mary. 

- Sim. É um prédio muito antigo e os encantamentos anti-trouxas já não 

estão mais fazendo efeito. Por isso logo ele será demolido para a construção de um 

novo. Enquanto isso, vocês podem viver lá... O lugar está meio sujo e apertado. 

Mas como é provisório... 

- Mesmo que seja sujo e apertado, tudo bem! – apressou-se em dizer Mary – 

Na situação em que estamos vai ser perfeito! 

- Ainda há outros moradores nos andares mais baixos. Vocês podem ficar 

em um dos dois apartamentos do último andar, que estão vazio... – então ela 

parou de repente – É aqui. 

Mary teve que obrigar o seu rosto a não se deformar em uma careta de 

espanto ao ver onde a professora indicava. Ela nunca tinha visto um prédio mais 

acabado do que aquele. Caindo aos pedaços e precisando de uma pintura era o 

mínimo que ela poderia dizer com o seu choque da primeira visão. 

- Incrível como ele ainda está de pé, não? – comentou a professora – Só 

mesmo com magia... Não se preocupe que ele não vai ruir de repente, tomamos 

providências quanto a isso. 

- É perfeito. – disse Mary, disfarçar o susto que levara com essa última 

afirmação da bruxa – Muito obrigada, senhorita McPherson.  

 

 

 

Cap 32 – Está preocupado? 

 

 

 

- Os pais da Mary o quê?! – perguntou Doumajyd quase derrubando as 

amostras de ingredientes de poções que estavam no balcão que separava ele e 

MacGilleain de Nissenson. 

- Foi o que a Vicky me contou agora a pouco. E ela também disse que uma 

conhecida sua aqui de Hogsmeade conseguiu um lugar para eles ficarem 

temporariamente e que ela está se mudando hoje. 

- ...Sério?! – perguntou Doumajyd, fracassando em tentar soar indiferente e 

apenas com um leve interesse no assunto. 
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Os outros dois o encararam, como se perguntassem com todas as palavras 

‘Por que est{ preocupado? Não é mais da sua conta, não?’. Percebendo isso, 

Doumajyd desistiu de tentar não parecer preocupado e praticamente agarrou 

Nissenson por cima do balcão, desesperado para saber os detalhes: 

- Mas como?! Os pais dela fugiram?! Abandonaram a Mary?! Não a querem 

mais como filha por ela ser uma sangue-ruim?! 

- Como podem não querê-la por isso? – perguntou MacGilleain descrente. 

- Não é isso! – respondeu Nissenson se livrando das garras afobadas do 

amigo – A empresa em que o pai da Mary trabalhava faliu e você já conhece o 

problema de dívidas da família dela, não? Foi por isso que ela foi internada, por 

trabalhar demais tentando ajudar. Como a empresa decidiu vender o condomínio, 

eles resolveram ir trabalhar em uma vila de pescadores para tentar ganhar algum 

dinheiro. Assim que eles conseguirem quitar as dívidas eles voltam. 

- A Mary e o irmão não puderam ir junto por causa dos exames. – ajudou a 

explicar MacGilleain. 

- Ah... é? – o líder do D4 tentou voltar novamente a sua pose de indiferente. 

- Sabe, Chris. – continuou MacGilleain – Será que a sua mãe não está por 

trás disso novamente? 

Pela expressão de Doumajyd, e pelo fato de ele ter saído correndo no 

mesmo instante, os outros dois podiam deduzir que ele pensava que ela mais uma 

vez a mãe estava destruindo a vida dos Weed. 

 

*** 

 

Depois de ter trazido a pouca mudança que tinha para o novo apartamento 

com a ajuda solidária de antigos vizinhos, Mary começou a parte mais difícil: 

limpar o apartamento. Ele estava tão sujo e empoeirado quanto sem tinta e reboco 

por fora.  

Ela abriu todas as janelas, tirou todo o entulho e o levou para fora, varreu, 

tirou o pó, limpou as paredes, esfregou cada canto do banheiro e da cozinha, mas 

mesmo assim estava muito longe de terminar. Quando começara a limpar os 

vidros das janelas, ela ouviu uma corrida desembalada pelas escadas e logo 

alguém surgiu na porta gritando: 

- Oláááá! Noooosa, que sujo! 

- Summer Vanderbilt? – espantou-se Mary, ao mesmo tempo em que se 

segurou para não acabar caindo pela janela com o susto. 

- Já te disse para me chamar só de Summer! – reclamou ela tentando passar 

pelas caixas da mudança que bloqueavam o caminho para poder chegar até ela – 

Que tal algo mais fácil, então? Pode ser Summy! Meu pai me chama assim em casa 

e eu gosto! 

- Como ficou sabendo que eu estava aqui? – perguntou Mary já deduzindo 

uma resposta. 
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- Eu perguntei para a Vicky! A principio, ela não queria me contar, mas 

quando eu falei que poderia ajudar com a limpeza, ela aceitou... Nooosa, é mesmo 

verdade que você está fazendo tudo sem a varinha!... Olha o que eu trouxe! Eu 

passei em um mercado trouxa aqui perto e achei que isso poderia facilitar! – ela 

largou diante de Mary várias sacolas repletas com material de limpeza e outra com 

comida. 

- Ah... obrigada, Summer. 

A metamorfomaga deu um grande sorriso como resposta e começou a olhar 

todos os cantos do apartamento, comentando como ele estava realmente sujo e 

perguntando o que ela poderia fazer. 

 

*** 

 

Na saída da Academia Bruxa, Hainault estava seguindo calmamente a pé 

para a sua casa, já que ela era perto, quando uma voz conhecida o chamou: 

- Ryan! 

- Sharon? – ele se virou rapidamente procurando por ela entre as outras 

pessoas na rua, e logo avistou a bruxa abrindo caminho. 

- Voltei! – exclamou ela ao alcançá-lo e lhe dando um abraço apertado – 

Como está? 

- Há quanto tempo! Por que não me avisou que já estava aqui? 

- Queria lhe fazer uma surpresa!... – ela o soltou e procurou em volta – E 

onde estão os outros? O D4 não andam mais juntos na Academia? 

- Adam e Simon voltam pela rede de Pó de Flu para Hogsmeade – ele 

explicou – e o Chris estuda em Nova York, apesar de ele estar aqui agora... Dessa 

vez vai ficar bastante tempo? 

- Na verdade, não. Tenho alguns assuntos para resolver no Ministério, e a 

Christinne está me ajudando. Estou hospedada na casa dela. Mas logo tenho que 

voltar para a França... E a Mary? Como ela está? 

- Com problemas, como sempre. – ele riu, dando a resposta – Que tal irmos 

para algum lugar para podermos conversar melhor? 

- Ótima idéia! 

 

*** 

 

O bolo de chocolate com morango que Summer havia trazido para elas 

comerem depois da faxina estava, com a ajuda da fome e do cansaço de Mary, 

especialmente delicioso. Porém, era difícil para ela comer enquanto ouvia o 

desabafo da metamorfomaga: 

- Então eu deixei o barulho de água jorrando na banheira e fiquei 

esperando. Eu suspeitava desde o começo que ele iria embora... E advinha?! Ele foi 

mesmo!  
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Summer havia lhe dado uma deixa, esperando que ela se surpreendesse e 

dissesse alguma coisa contra Doumajyd, mas tudo o que Mary conseguiu dizer foi: 

- ...É mesmo? 

- Mary, antigamente, o Chris gostava de você, não? 

Eis uma pergunta que ela não queria ouvir naquele momento. 

- Bem... – procurou por uma resposta que fosse conveniente. 

- Aconteceram muitas coisas entre vocês, não? 

Realmente haviam acontecido muitas, muitas coisas entre eles, e isso ela 

não podia negar. 

- Sim, mas... 

- Então me diz como você fez para seduzir o Chris. 

Mary quase se engasgou com o pedaço de morango que estava mastigando. 

- Ah! – exclamou a outra – Ficou nervosa! Então aconteceram muuuitas 

coisas mesmo, não?! 

- Não nesse sentido que você está pensando! – Mary apressou-se em 

explicar, mas não conseguiu ir além disso. 

- Sabe... Esse apartamento me traz lembranças antigas. – começou Summer 

olhando em volta e mudando repentinamente de assunto. 

- Lembranças antigas? – Mary deu corda para que ela falasse e desistisse de 

lhe perguntar coisas sobre o seu relacionamento com Doumajyd. 

- Estranho... nunca estive nesse lugar... Ah! Agora lembrei! Na nossa casa de 

praia nos Estados Unidos temos um corujal que era assim! Tinha o mesmo 

tamanho e era tão sujo quanto esse apartamento! 

- Corujal? – Mary não sabia se dava razão a ela ou começava a chorar com 

aquilo. 

- É... Viu, me conta como eu faço para aquele idiota do Chris se apaixonar 

por mim. – pediu ela fazendo beicinho de choro. 

  Mary deu um grande suspiro enquanto mordia o seu garfo, pensando no 

que falar. 

 

*** 

 

Diante da invasão do seu escritório pelo filho, a senhora Doumajyd limitou-

se a virar a página do Profeta Diário e perguntar: 

- O que foi agora? 

- O que você fez com o pai da Weed?! – exigiu ele batendo as mãos na mesa 

da mãe e fazendo vários objetos caírem no chão. 

- O pai da sangue-ruim? 

- Não se faça de desentendida! Você tem alguma coisa a ver com a falência 

da empresa em que ele trabalhava? 

Compreendendo o que o filho falava, a bruxa riu e perguntou: 
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- Fazer algo com aquela família agora me traria algum mérito? Não tenho 

culpa da falta de sorte dos trouxas! 

- Realmente não fez nada? – perguntou ainda ele, desconfiado. 

- Não tenho tempo para ficar discutindo coisas sem importâncias com você, 

Christopher! 

Com a negação e o pouco causo da mãe, Doumajyd lançou um olhar 

inquisidor para o secretário, que apenas balançou a cabeça negativamente. 

- Entendi. – disse ele se resignando e saindo do escritório. 

- Espere. – ordenou sua mãe. 

- O que foi? – perguntou ele grossamente, já que agora não tinha nenhum 

suspeito e isso lhe incomodava. 

- Está correndo atrás dela de novo, Christopher? 

- É claro que não! – ele se apressou em negar e saiu batendo a porta. 

- ... Richardson. – chamou a senhora Doumajyd – Fique de olho nele. 

- Como quiser, senhora. 

 

*** 

 

- OIÊÊÊÊ!!! – Summer entrou correndo no quarto de Christopher, 

segurando um espanador e um balde repleto com material de limpeza – Vim fazer 

uma limpe...za... 

Vendo que o quarto estava vazio, e sabendo que o dragão não estava no 

restante da mansão, ela largou tudo o que trouxera no chão e se sentou na cama 

desanimada. 

Tendo passado aquela tarde com Mary, ela achava que tinha descoberto o 

que tinha nela que encantara Doumajyd. Mesmo sendo uma bruxa, ela não usava 

a magia para resolver seus problemas, e isso a tornava forte. Então pensou que 

talvez, se mostrasse ao seu noivo como ela também poderia fazer as coisas sem 

uma varinha, ele passasse a notar mais nela.  

Mas do que adiantava agora se ele não estava ali? 

Então, arregaçando as mangas, ela começou a limpeza mesmo assim, 

esperando que ele notasse a diferença quando chegasse. 

 

*** 

 

Com a ajuda de Summer Vanderbilt, Mary conseguira terminar a faxina e 

ainda teve tempo de preparar a carne que a amiga tinha trazido para ela. Assim, 

quando Charles voltou, um cheiro bom preenchia todo o apartamento. 

Ela arrumou a pequena mesinha de sala e serviu o jantar para os dois. 

- Pronto! Para que você esteja forte amanhã e dê o seu melhor nas provas!... 

Não garanto que esteja gostoso, mas... 
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- Pelo cheiro está ótimo, Mary! – agradeceu ele admirando o que a irmã 

fizera – Com certeza vai me ajudar nas provas! 

- Então... atacar! 

Com o tamanho da fome dos dois, nenhum deles reparou em uma sombra 

que tentava espiar lá dentro pelo vidro esfumaçado da porta do apartamento. 

 

 

 

Cap 33 – Novo vizinho? 

 

 

 

- Fique surpresa com a notícia do casamento do Chris. – comentou Sharon 

enquanto ela e Hainault jantavam juntos em um restaurante. 

- Como ele nos disse, é a sua escolha adulta. 

- Uma escolha adulta? Como esse mundo dá voltas, não? Justo o 

Christopher falando em escolhas adultas... Mas, eu penso que não existem 

escolhas adultas nesse mundo. O que dizemos hoje pode parecer adulto, mas 

amanhã pode nos parecer infantil... Devemos balancear o que está em questão nas 

nossas escolhas, ou então ela será egoísta e servirá apenas para suprir nossos 

desejos. 

- A minha escolha de ir para a França naquela vez foi egoísta, não foi? – 

perguntou ele rindo. 

- Foi, apesar de eu ter me divertido muito com você lá. 

- Mas... se não tivesse ido daquela vez, eu não estaria vendo o mundo como 

vejo hoje. 

- Você pode ter feito uma escolha egoísta daquela vez, mas, por causa dela, 

aprendeu a não pensar só em si mesmo, não? 

- Aah... então pode ser considerada uma escolha adulta. 

Ela riu da conclusão dele e então perguntou: 

- Mas, me conta como é a noiva do Chris. Ouvi dizer que ela é a jovem 

bruxa mais rica da América... 

 

*** 

 

- Será que algum ladrão? – perguntou Charles se encolhendo atrás da irmã 

enquanto os dois se escondiam na cozinha e espiavam a sombra na porta. 

Visivelmente era alguém tentando olhar para dentro do apartamento, e por 

duas vezes ele tentara abrir a porta. 

- A vizinhança aqui não é das melhores, mas... Está na cara que quem mora 

nesse prédio caindo aos pedaços não tem dinheiro! – disse Mary tentando se 
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mostrar corajosa para o irmão, mas com as pernas tremendo – É certo que não 

temos nada!   

- Por que ele não vai embora então?... – choramingou Charles – O que 

vamos fazer, Mary? 

- Vamos... Vamos expulsá-lo! – ela olhou em volta – Procure alguma coisa 

que machuque e vamos expulsá-lo! 

Ela começou a revirar as caixas com a mudança e logo avistou a sua 

mochila. Sua varinha estava lá dentro, mas seria muito arriscado usá-la. E se fosse 

um trouxa? Ela ainda não tinha permissão para usar magia fora da escola... Então 

encontrou o antigo taco de golfe do seu pai nas coisas do irmão, e Charles pegou 

uma vassoura. Munidos, os dois seguiram sorrateiramente até a porta, para que a 

pessoa que estivesse lá não percebesse que eles tinham saído do esconderijo. 

- Quando eu disser três, ok? – sussurrou Mary – Um... dois... TRÊS! 

Em um impulso rápido ela destrancou a porta, abriu e os dois pularam em 

cima do suspeito batendo o mais forte que conseguiam. 

Como o corredor do prédio estava escuro, ela somente viu alguém vestido 

de preto cair nos entulhos, que ela tinha tirado para fora aquela tarde, e se 

encolher para se defender do ataque. 

- O QUE VOCÊ QUER?! – berrava Mary enquanto batia – SE PENSA QUE 

VAI CONSEGUIR ALGUMA COISA DE NÓS SÓ PORQUE ESTAMOS 

SOZINHOS ESTÁ MUITO ENGANADO! 

- É! MINHA IRMÃ BATE MUITO BEM! – ajudou Charles. 

- O QUE ESTÁ FAZENDO, IDIOTA! – rosnou a pessoa no chão. 

- ...Idiota? – Mary parou imediatamente e teve que segurar seu irmão para 

que ele parasse também. 

- Querem me matar?! – esbravejou Doumajyd podendo se levantar agora, 

mas cambaleando pelos golpes que levara. 

- Mentira... – foi tudo o que ela conseguiu dizer, surpresa demais por vê-lo 

ali. 

 

*** 

 

- Então até mesmo a valente Mary não pode fugir de ficar doente... – disse 

Sharon depois de ter ouvido sobre o que acontecera – Mas é bem estilo dela ficar 

doente por ter se esforçado demais. 

- É mesmo. – comentou Hainault. 

Depois do jantar, o dragão se prontificara a levar a bruxa até a casa da irmã 

de Doumajyd. Eles aparataram perto da entrada do Ministério e de lá seguiam 

andando pelo resto do caminho. 

- Afinal, ela ainda é nova, não? – riu-se Sharon – Ainda podemos esperar 

muito dela... 

- E como vão as coisas na França, Sharon? 
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- Trabalhar, estudar e morar sozinha não é fácil, mas está sendo uma 

experiência e tanto! 

- Que bom que você está conseguindo, mesmo sem o apoio dos seus pais. 

- Eles aceitarem agora é uma questão de tempo. Existem muitos bruxos na 

França que pensam que devemos acabar de vez com esse preconceito contra os 

nascidos trouxas, e que eles são tão capazes de usar magia e receber os 

ensinamentos quanto qualquer um. 

- Falando nisso, sabia que a Mary quer fazer direito na Academia? 

- É mesmo? 

- Sim. Ela decidiu que queria ser como você e defender outros que não 

tiveram a mesma oportunidade que ela. Não acha que ela seria uma excelente 

advogada? 

Sharon reparou em como ele parecia feliz lhe contando isso. 

- Sabe, Ryan... 

- O que? 

- Realmente foi uma escolha adulta você ter voltado para ela. Agora, você 

parece mais adulto. 

- ...Isso é por que eu era um pirralho quando pensava só em você? 

- Você e o restante do D4 sempre serão pirralhos para mim! – ela riu – Não 

tem como você fugir disso. 

- Se pudesse ser o eu de hoje, com a você do passado, nós seriamos perfeitos 

um para o outro, não? 

- Acho que sim... Mas não importa o quanto o tempo passe, Ryan, você foi e 

sempre será um amigo muito importante. Você, o Chris, o Adam, o Simon e a 

Christy significam muito para mim, até mais do que a minha própria família. 

Nunca se esqueça disso! 

Eles chegaram em frente da entrada para a casa da Christinne. 

- Obrigada por ter me acompanhado. – agradeceu ela. 

- Não foi nada. 

- Quer entrar? – perguntou ela. 

- Não quero incomodar a Christy e o ‘velho’. 

- Tudo bem. – ela riu – Viu, Ryan, me prometa uma coisa? 

- O quê? 

- Que se você gosta mesmo da Mary, não vai fazê-la chorar. 

Ele a encarou sem entender. 

- Você, mais do que ninguém, sabe que gostar de uma pessoa não significa 

que essa pessoa também goste de você... Então prometa que sempre vai escolher 

pela felicidade dela. 

- A felicidade dela, é tudo o que eu quero, Sharon. 

- Que bom ouvir isso... Bom, isso é um adeus então. Não sei se vou poder 

vê-lo novamente até ir embora. 

- Se cuide. – eles se despediram com um abraço. 
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Contente, ela entrou pelo portão e ainda falou da porta: 

- E muito obrigada por tudo, Ryan. Boa noite! 

Depois de ela ter fechado a porta, Hainault ainda ficou um tempo olhando 

para o portão antes de aparatar. 

 

*** 

 

- Se eu fosse uma pessoal normal, com certeza teria morrido! – ainda 

reclamava Doumajyd, mostrando para os dois irmãos os hematomas que ele tinha 

ganho nos braços, enquanto devorava um grande pedaço de carne. 

Depois de ter descoberto quem era a sombra suspeita, tudo que Mary 

queria era arrastar o irmão de volta para dentro do apartamento e voltar a trancá-

lo. Mas Charles fora mais rápido e convidara Doumajyd para jantar com eles como 

um pedido de desculpas. Assim, os três estavam sentados em volta da mesinha, 

Mary nem um pouco preocupada em esconder o seu descontentamento com a 

presença do convidado. 

- E você não é normal? – perguntou ela furiosa – Por que fica agindo como 

um ladrão na porta da casa dos outros? É claro que você corria o risco de apanhar! 

- Você nos assustou de verdade, Doumajyd. – comentou Charles entre 

mastigar e por mais comida na boca. 

Doumajyd riu e falou: 

- Isso é porque você tem um ‘coração de fulga’, irmãozinho trouxa! 

- ‘Coração de fulga’? – perguntou Charles. 

- É pulga. – corrigiu Mary, mas nenhum deles parecia ter a ouvido 

resmungar. 

- Coração de fulga é algo de biologia? Pode cair na prova? O que é? – 

perguntou Charles desesperado, não encontrando nenhuma referência do assunto 

em seu arquivo mental para a prova. 

- Não ligue para o que ele diz, Charles! Ele é burro mesmo! 

- E você é uma idiota violenta! – acusou Doumajyd. 

- Olha quem fala! – ela replicou. 

- Não ligue para ela, irmãzinho trouxa. Essas garotas vivem pensando que 

sabem mais do que nós! 

Charles concordou rindo. Mary limitou-se a revirar os olhos e perguntar, 

voltando ao assunto: 

- Pode me dizer por que estava a essa hora na porta do nosso apartamento?  

A pergunta pegou o dragão desprevenido. Seu sorriso convencido 

desapareceu e ele tentou explicar: 

- Ah, é que... Eu estava olhando alguns anúncios no Profeta... – ele se 

levantou do chão e foi até a janela dar uma olhada disfarçada na vista – E fiquei 

sabendo desses apartamentos aqui em Londres... – então acrescentou depressa ao 
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perceber o olhar carregado que Mary lhe lançava – Mas realmente foi uma 

surpresa encontrar vocês aqui!  

- Se explique melhor. – exigiu ela. 

- Bom, é que... Eu pensei que já era hora de morar sozinho, sabe? 

- Quer dizer que você alugou um apartamento aqui? – perguntou Mary 

incrédula. 

- Idiota! Acha que o Ilustríssimo Eu alugaria um apartamento? 

Mary respirou aliviada. Mas isso ainda não explicava o- 

- Eu comprei o prédio inteiro! – contou ele com um tom de orgulho, como 

se tivesse feito o negócio mais invejável do mundo, voltando a se sentar no chão 

em frente a mesinha. 

- O QUÊ?! – perguntaram os dois irmãos em coro. 

- Há duas horas, me tornei o dono desse prédio. 

- Quer dizer que você é o proprietário agora? – perguntou Charles surpreso. 

- Propretra... Idiota! Eu sou o Doumajyd, não isso que você falou! Lembre-

se pelo menos do meu nome! 

- ...Por acaso, você lembra do meu nome? – perguntou o garoto 

humildemente. 

- Seu nome?... Claro que lembro! Irmãozinho trouxa é o Irmãozinho trouxa! 

O que mais poderia ser? 

Mary permaneceu em um estado de estupor que não lhe permitia mais 

falar. 

   

 

 

Cap 34 – Sabor da paixão 

 

  

- Que coincidência! – exclamou Doumajyd contente depois de terem 

terminado o jantar – Quem diria que vocês também estavam se mudando para cá! 

Não ficou surpreso também, Irmãozinho trouxa? 

- Fiquei! – respondeu Charles também alegre. 

- E quantos anos você tem? 

- Quatorze, mas logo faço quinze. 

- Você e tão baixinho quanto a sua irmã! E bate tão doído quanto ela... 

- Charles. – Mary tentou cortar a conversa deles – Não é melhor você ir 

dormir? Vai ter que acordar cedo amanhã para ir fazer as provas! 

- O quê? – perguntou Doumajyd – Você vai ter uma prova amanhã? 

- Sim. – confirmou ele – Eu quero tentar conseguir uma bolsa para- 

- Mas então você precisa estudar, não é?... É isso! Como você pode estudar 

com tanta gente em volta? Se você quiser pode ir lá no meu apartamento! 

- O quê?! – Mary quase se engasgou. 
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- Mas... – Charles tentou argumentar. 

- Em um lugar apertado como esse, ficar junto com a sua irmã barulhenta 

não deve ser fácil, não? – Doumajyd se levantou e começou a juntar várias coisas 

pela sala. 

- Mas eu estudei hoje o dia inteiro e agora eu só queria ir dormir cedo para- 

- Idiota! – o dragão o cortou, fazendo-o ficar de pé e lhe entregando alguns 

livros e revistas, um ursinho de pelúcia, um relógio, um espanador e o 

empurrando para a porta – Um homem de verdade usa todas as suas forças até o 

último momento! – ele abriu a porta do apartamento e o empurrou para fora – 

Estude bastante, ok? Se quiser pode dormir lá mesmo! É naquela porta ali na 

frente, nem um trouxa consegue errar! Boa sorte! – e fechou a porta na cara dele. 

Mais uma vez, a indignação de Mary era tanta que ela não conseguia nem 

falar. 

- Por que expulsou o meu irmão?! – perguntou Mary furiosa se levantando, 

quebrando o silêncio que ficara entre os dois depois de Doumajyd ter fechado a 

porta. 

- Não é óbvio? Eu só queria que ele estudasse mais! 

- Que comovente! Pensa que eu não sei que é só desculpa para ficar sozinho 

comigo! 

- Cla-claro que não! – gaguejou ele em resposta, desconcertado por ela ter 

descoberto tão facilmente. 

- Você não pode! – reclamou ela deixando-se cair novamente onde estava 

sentada antes – Não é justo! Eu estou me esforçando muito, muito mesmo! Você 

não pode simplesmente... aparecer aqui desse jeito... co-como... 

‘Como se tudo fosse como antes’, ela queria terminar de dizer. Mas sentiu 

um aperto na garganta e tentou segurar uma vontade enorme de chorar. 

Percebendo o estado dela, Doumajyd procurou algo para dizer: 

- Weed, você já comeu figo? 

- ...Figo? – perguntou ela confusa. 

- É figo, sabe? Figo. – ele voltou a se sentar no lugar de Charles, de frente 

para ela – É tipo- 

- Eu sei o que é um figo! 

- Então, que sabor tinha? 

Mary se lembrou de quando havia provado os doces de figo que a 

professora Karoline tinha feito no ano passado. 

- Ele tinha... um gosto meio... agridoce. 

- Sabia que se você dividir o figo em dois ele fica com o formato de um 

coração?... Por isso que dizem que o sabor agridoce do figo é o sabor da paixão. 

Mary não pôde evitar rir daquilo. Lá estava Doumajyd tentando explicar 

alguma coisa a sua maneira, e sempre fazendo isso da forma mais complicada de 

se entender. 

- Quem diz isso? – ela perguntou. 
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- Um bruxo paquistanês que eu conheci em Nova York. 

- Será que você entendeu direito o que ele falou? 

- De qualquer forma, – ele continuou – eu não concordo com ele. Para mim, 

o sabor da paixão... – ele passou a olhar para o tampo da mesinha – tem o sabor do 

biscoito de chocolate mal feito que você fez. 

Mais do que tudo que o dragão fizera aquela noite, nada a surpreendera 

tanto como aquela frase.  

Ela já não havia dito para ele que iria por um ponto final na história entre os 

dois? Ele já não havia decidido se casar com a Summer Vanderbilt?... Então 

Doumajyd cortou seu fio de pensamento, falando rápido, como se tivesse decidido 

que não iria mais parar agora que havia começado: 

- Mary, eu preciso- 

- Minha esfera! – exclamou Mary sentindo o cheiro de fumaça e achando, 

como milagre, uma maneira de fugir. 

Então se levantou em um pulo e correu até a mochila para pegá-la. 

- Não! – Doumajyd a seguiu e segurou o braço dela antes que ela pudesse 

pegar a esfera. 

- Mas eu preciso! – ela tentou com a outra mão. 

- Não agora! – ele segurou aquela mão também e a esfera acabou caindo e 

rolando pelo chão. 

Com a distração de Doumajyd em ver para onde a esfera tinha ido, Mary 

conseguiu se soltar e tentou correr atrás dela. Mas o dragão foi mais rápido e a 

agarrou a tempo, fazendo com que os dois caíssem também rolando pelo chão. 

Doumajyd parou o tombo prendendo Mary contra o chão e, no mesmo instante 

em que ia falar o que queria, a porta abriu e os dois olharam assustados para ela. 

- Desculpe! – disse Summer Vanderbilt entrando sem cerimônia alguma – 

Sei que já é tarde, mas... – ela paralisou assim que viu Doumajyd segurando Mary 

no chão, os dois com os rostos praticamente colados. 

- Summer! – ofegou Mary, não querendo acreditar no que via. 

A esfera parou de rolar ao bater no pé da mesinha e a fumaça azulada 

dentro dela tomou a forma de Hainault. 

- O que está fazendo aqui, Macaca?! – perguntou Doumajyd sério. 

- Eu não sou macaca. – respondeu Summer com uma voz fraca e saiu 

correndo logo em seguida. 

- Summer! Espera! – Mary jogou Doumajyd para o lado e se levantou em 

um pulo – Espera, Summer! Foi um acidente!  

Mas ela não conseguiu ir muito longe, porque Doumajyd a segurou pelo 

braço e pediu: 

- Não vá... por favor.  

Summer nesse momento estaria descendo as escadas e saindo do prédio 

chorando, mas Mary não pôde se mover. Não acreditava que não conseguia fazer 
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isso pelo simples fato de Doumajyd ter lhe pedido, da forma mais sincera que ela 

já o escutara falar. 

 

 

 

Cap 35 – Mentindo 

 

 

 

Ryan Hainault não podia ver o que estava acontecendo pela pequena 

imagem que aparecia no fundo esfumaçado da esfera, mas ouviu claramente a voz 

de Doumajyd dizendo: 

- Não vá... por favor. 

E então a voz de Mary depois de um momento de hesitação: 

- Mas isso não é bom! – e houve um barulho de movimentos, como se ela 

tivesse tentado se soltar – Tenho que- 

- Já falei para não ir! – rosnou Doumajyd e mais movimentos, seguido de 

um banque, como se ele a impedisse de sair correndo, a fazendo cair no chão. 

- Se ela entender errado teremos problemas! – tentou explicar Mary com um 

tom de urgência. 

- Não terá problemas! – afirmou Doumajyd. 

- Mas ela é sua noiva! Vocês vão se casar e ela- 

- Ainda não! – ele a cortou – Ainda... não é oficial esse casamento... Quando 

nossas famílias se reuniram, eu sai no meio do jantar correndo. Então... ainda não 

foi oficializado. 

- O quê?! – surpreendeu-se Mary. 

E foi tudo o que ele ouviu. A fumaça azulada da esfera voltou a girar 

calmamente, e o dragão deixou-se cair sentado na sua cama, não sabendo que 

pensar do tudo o que acabara de ouvir. 

 

*** 

 

- Como assim foi embora? – perguntou Mary incrédula. 

- Indo embora! – respondeu Doumajyd impaciente. 

- Mas... mas você não disse para a Summer que estavam namorando e tudo 

mais? Por que foi embora de uma cerimônia tão importante? 

- Porque você só me preocupa, idiota! – exclamou ele, como se isso 

explicasse tudo. 

- Eu te preocupei? – perguntou ela confusa, tentando inutilmente decifrar o 

que o dragão relutava em contar de uma forma clara. 

- Isso mesmo! Você sempre está fazendo coisa errada! – acusou ele. 

- Como assim coisa errada? – ela elevou o tom de voz para se defender.  
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Mary estava formulando mentalmente um bom discurso sobre coisas 

erradas e como ele se encaixava perfeitamente no perfil, quando Doumajyd falou: 

- Você desmaiou! 

- ... O quê? – foi tudo o que ela conseguiu pronunciar, com todas as suas 

formulações lhe fugindo da mente. 

- Mesmo sabendo que não deveria ir, sai correndo daquele jantar assim que 

fiquei sabendo... Foram os ‘sintitos’. 

- Sin... instintos? 

Doumajyd lhe lançou um olhar carregado, como se dissesse que aquele não 

era momento para ficar corrigindo as pessoas. 

- Então... você foi?... Ao hospital? 

- Fui. – respondeu ele simplesmente, como se fosse um menino tendo que 

confessar a autoria de uma travessura. 

- Qu-uando você foi? – perguntou ela tentando fazer a sua voz soar normal 

– Q-que horas vo-você foi lá? 

- Por que está gaguejando? – questionou ele irritado. 

- Nã-nã-não estou gaguejando! – disse ela tentando disfarçar o seu 

nervosismo, e se atrapalhando ainda mais. 

Coisas constrangedoras haviam acontecido no pouco tempo que ela esteve 

consciente no hospital. E se Doumajyd tivesse visto? Seria por isso que ele estava 

agindo daquela maneira anormal? 

- Está agindo como uma culpada! – falou ele se levantando, adivinhando o 

comportamento dela – Você fez alguma coisa e está preocupada? 

Mary teve vontade amaldiçoá-lo. Como ele conseguia ser tão esperto justo 

nos momentos em que isso era totalmente desnecessário? 

- Nã-não tem como eu ter feito alguma coisa! – ela se levantou também – Eu 

estava desmaiada, lembra? 

- Então porque está afobada assim? 

- E-e-eu não estou! Me diga logo que droga de hora você foi lá! 

- Logo depois de você ter sido levada para o hospital! – respondeu ele de 

uma vez, e então acrescentou, prestando atenção na reação dela – Mas o Ryan já 

estava lá, então eu fui embora. 

- Ma-mas você encontrou ele? – perguntou ela cautelosa. 

Doumajyd a encarou por um tempo. Se o dragão fosse transparente, Mary 

podia jurar que veria as engrenagens funcionarem dentro da cabeça dele. Então 

ele sibilou a pergunta: 

- Aconteceu alguma coisa entre você e o Ryan? 

- Não aconteceu nada! – disse ela depressa, mas se arrependeu logo em 

seguida, porque a resposta imediata a denunciara completamente. 

- Aconteceu sim! – disse Doumajyd como se já tivesse descoberto tudo – O 

que aconteceu? 
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- Nada. – ela passou a olhar para o chão, dessa vez ela parecia a menina que 

confessava a travessura. 

- Ele te beijou ou algo assim? – inquiriu ele.  

- Não. 

- Então por que está assim... toda derretida?! Você se beijaram sim! 

- Não nos beijamos! 

- Beijaram sim! – ele acusou aumentando o tom de voz. 

- Não! – ela também respondeu no mesmo volume. 

- Com certeza se beijaram! – ele deu um passo à frente. 

- Com certeza não nos beijamos! – ela o imitou, se mantendo firme em sua 

negação. 

- Não minta para mim, Weed! 

- O que aconteceu? – perguntou Charles aparecendo assustado na porta 

aberta do apartamento – Por que estão gritando? 

- Ah, desculpe, Charles! – Mary apressou-se em se agarrar à oportunidade 

de fugir do assunto – Nós atrapalhamos o seu estudo, não é? 

- Mary, você também tem a sua segunda chamada amanhã. – disse Charles 

– Não deveria estar preocupada também? 

- Ah, é mesmo! – dessa vez a reação dela foi verdadeira. 

Com todo o problema da mudança, o trabalho temporário e a prova do 

irmão, Mary tinha se esquecido de sua segunda chamada especial que Hainault 

havia conseguido marcar para o dia seguinte. Então, em tom de ordem, ela pediu 

ao dragão: 

- Pode voltar para o seu apartamento agora? E Charles volte para cá. 

- Ok, vou pegar as minhas coisas. – concordou o garoto saindo. 

- Ficou em uma situação ruim e está me expulsando. – reclamou Doumajyd. 

- Claro que não! Eu realmente tenho que estudar! – e, como se isso provasse 

o que dissera, ela foi até a sua mochila, jogada no canto da sala. 

Decidido a não sair derrotado, Doumajyd a seguiu. Mas foi em um tom de 

pedido que ele perguntou mais uma vez: 

- Vocês realmente se beijaram? 

- Que insistência, Doumajyd! – brigou ela sem parar de retirar seus livros da 

mochila.  

- Se você falasse a verdade eu não seria insistente! 

Mary deu um grande suspiro e se virou para ficar de frente para ele, o 

encarando com a expressão que o dragão conhecia da sangue-ruim valente de 

Hogwarts: 

- Então eu vou ser sincera! Foi ele quem me beijou! 

A confissão pareceu ter paralisado Doumajyd. E Mary percebeu que havia 

dito aquilo de uma forma em que colocava Hainault como culpado. 
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- Quer dizer... aconteceu de repente. – ela tentou explicar melhor – Não 

Quero arrumar justificativas, mas... eu fui pega de surpresa! Levei um susto!... E 

fiquei confusa na hora... 

- Como pôde ficar se beijando no hospital, Weed?! – brigou ele, voltando a 

si. 

- Acho que você não tem direito algum de me julgar! – rebateu ela, falando 

claramente sobre ele e Summer Vanderbilt em Hogsmeade. 

- Não gosto disso! 

- Inacreditável! – foi tudo que ela conseguiu dizer na sua mistura de 

incredulidade e raiva. 

- Não sou idiota! – rosnou ele. 

- Obrigado por emprestar o seu apartamento! – novamente Charles 

apareceu na porta, carregando tudo o que havia levado antes, e interferindo na 

briga. 

- Volte para o seu quarto! – foi a vez de Mary sibilar. 

Furioso, Doumajyd saiu sem olhar mais para ela. Só parando na porta para 

bagunçar o cabelo de Charles e se despedir: 

- Boa sorte amanhã, irmãozinho trouxa. 

- Obrigado. – agradece o garoto contente, mas seu sorriso desapareceu 

assim que reparou na expressão da irmã. 

 

*** 

 

- Como era a relação entre o Chris e a Mary? – MacGilleain repetiu a 

pergunta para confirmar com Summer se era isso mesmo. 

- Sim, por favor. – pediu ela. 

A metamorfomaga havia cercado o dragão na sua saída de casa para a 

Academia logo de manhã e o convenceu a ir tomar o café-da-manhã com ela, para 

poderem conversar. Ela não estava com o seu costumeiro cabelo roxo e vivo como 

sempre. Ele tinha um tom de azul pálido e sem graça, e ninguém precisava 

adivinhar que ela estava extremamente deprimida. MacGilleain, vendo isso, não 

pôde negar o pedido dela. 

- Bom, o Chris era apaixonado de verdade por ela. – contou ele – Mas, 

pode-se dizer que a relação entre eles sempre foi conturbada e por isso não seguiu 

adiante... 

- Tem certeza que terminou? – perguntou ela. 

O dragão deu um grande suspiro e começou a explicar pacientemente: 

- Olha, o Chris sempre foi teimoso e impulsivo. Nem mesmo nós sabemos 

lidar com ele às vezes... Mas, ele sempre cumpre o que promete... Ele disse que ia 

namorar com você, não? Que ia aceitar o noivado? 

- Sim. – confirmou ela – Ele disse que se esforçará para gostar de mim. 



166 

 

- Então se ele disse, acredite e espere. Isso também faz parte da teimosia 

dele, cumprir com o que fala. 

- Sim, mas... 

- Sabe... O que você viu... Acho que ele está tentando de todas as maneiras 

se separar da Mary, isso mesmo antes de te conhecer na festa de aniversário... 

Então não fique deprimida! O Chris, sempre a vendo determinada e com energia 

de sobra, não acabou decidindo por você? 

Summer sorriu, demonstrando ter ficado um pouco feliz em ouvir isso, e o 

azul do seu cabelo ficou levemente mais brilhante. 

- Obrigada, Adam. – agradeceu ela, de uma maneira incrivelmente sem 

jeito, já que se tratava da sempre animada Summer. 

 

 

 

Cap 36 – O que pretende? 

 

 

 

- Tem certeza que não se esqueceu de nada, Charles? – perguntou Mary 

enquanto corria de um lado para o outro pelo apartamento apertado guardando 

coisas espalhadas em sua mochila, recolhendo as coisas do café-da-manhã, 

colocando as suas canecas na pia da cozinha, recolhendo o que seu irmão deixava 

cair com o seu nervosismo em pegar tudo o que precisava – Seus documentos? Sua 

inscrição? 

- Está tudo aqui. – disse ele procurando por cada item na sua mochila. 

- Certo. – ela parou por um momento, com as mãos livres, e o segurou pelos 

ombros – Depois do almoço vou direto para o trabalho. Tenho que compensar 

esses dias em que eu não fui. Então volte direto para cá e me espere, ok? – ela o 

empurrou para a porta – Por favor, tente fazer uma letra decente e entendível. Não 

se esqueça de escrever o seu nome na prova! E boa sorte! – então o soltou no 

corredor do prédio – Agora se apresse ou vai se atrasar! 

- Boa sorte também, Mary! 

- Dê o seu melhor! – ela ainda viu a mão dele fazendo um sinal positivo 

antes de descer as escadas. 

Respirando fundo, ela ergueu os braços bem alto para se espreguiçar, e 

então exclamou: 

- Isso! Eu também tenho que me esforçar! – e virou-se para voltar pegar a 

sua mochila, mas parou antes de passar pela porta do apartamento. 

Com toda a correria daquela manhã, ela tinha esquecido do seu novo 

vizinho. Não que ela realmente acreditasse que Doumajyd ficaria naquele prédio, 

e que tudo não passara de um plano idiota dele para importuná-la. Mas antes que 

percebesse, ela já estava na frente da porta dele, tossindo disfarçadamente. 
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 Como não veio nenhum sinal de vida de dentro do apartamento, ela 

chegou bem pertinho da porta, para tentar ouvir algum movimento lá. E 

novamente silêncio. 

- O que eu estou fazendo? – ela resmungou para si mesma. 

Tinha uma prova importante e ficava perdendo tempo com aquilo. Então 

voltou para o seu apartamento, determinada a não pensar mais nesse problema 

pelo resto do dia. 

 

*** 

 

Mary encarou a pilha de pergaminhos a sua frente e então esperou pelo 

aviso do professor monitor. Havia chegado cedo à Academia e logo foi levada 

para um lugar distante de onde eram ministradas as aulas, para poder fazer as 

suas provas. 

Não havia mais ninguém além dela na sala, o que a fez se sentir 

constrangida no começo. Mas a sua vontade de entrar para a Academia era muito 

maior do que a vergonha de ter dependido novamente de Ryan Hainault para sair 

de uma situação difícil. 

- Pode começar. – disse o monitor, depois de verificar o seu relógio de 

bolso. 

 

*** 

 

- Então, o Chris esteve no apartamento da Mary. – comentou Hainault, 

como se não soubesse da notícia que acabara de receber. 

Ele e os outros dois dragões estavam no refeitório da Academia, onde 

também tinham um lugar especial reservado, mas que não se comparava à Ala dos 

Dragões de Hogwarts. Lá havia apenas uma mesa diferenciada das demais, onde 

eles recebiam o serviço especial. 

- Acho que nem mesmo ele entende o significado do que faz... – lamentou-

se MacGilleain, depois de contar para os amigos sobre Summer Vanderbilt. 

- Basicamente ele segue os seus instintos. – disse Nissenson, revendo o que 

anotara nas aulas do dia. 

- Não importa o que ele faça, sempre acabamos envolvidos em seus 

problemas. – reclamou MacGilleain – Sério, eu queria que ele tomasse jeito e nos 

desse um tempo... 

- É você que se deixa envolver nos problemas dele, Adam. – falou 

Nissenson. 

- Não deixo me envolver! – o dragão se defendeu. 

- Se deixa sim, igual ontem com a Vanderbilt. Por que não deu uma 

desculpa e simplesmente aparatou? 

- Eu não ignoro as pessoas. – afirmou MacGilleain. 
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- A natureza gentil do Adam é tão fácil de mudar quanto a teimosia do 

Chris. – comentou Hainault, sem desgrudar os olhos do novo livro  que lia. 

- Viu, é exatamente esse o ponto. – disse MacGilleain para Nissenson – ...Ele 

está demorando... Será que vai vir? 

No mesmo instante, ouve uma explosão de gritos estridentes vindo das 

garotas do refeitório, e os três já sabiam que a pergunta estava respondida. Tendo 

que abrir caminho entre as pessoas que o cercavam, e parecendo extremamente 

irritado com isso, Doumajyd conseguiu chegar até eles. 

- Bom dia! – cumprimentou MacGilleain, antes que o amigo pudesse 

reclamar do ponto escolhido para o encontro. 

- Oi, Adam. – respondeu ele, já declarando pelo tom de voz que não estava 

de bom humor – O que você... O Ryan está aqui. – falou ele parecendo dizer isso 

para sim mesmo. 

- Olá. – disse Hainault, novamente sem erguer os olhos do livro. 

- Pode se sentar, Chris, nós- 

- Eu tenho que falar com ele! – disse Doumajyd indo com passos furiosos 

até o antigo dragão da Grifinória. 

- O que foi? – perguntou Nissenson, prevendo que algo ruim aconteceria – 

Por que está agressivo logo de manhã? 

- Cala a boca! – rosnou ele para o amigo, que se ofendeu, mas sabia que não 

adiantava revidar. 

- Ryan, vem comigo para outro lugar. – ordenou o líder. 

- Por quê? – perguntou calmamente – O que é tão importante que eles não 

possam ouvir? 

- Apenas levante e venha comigo! – disse Doumajyd usando um tom 

ameaçador. 

Ryan se levantou da sua maneira indiferente, deixando o livro de lado, mas 

disse mantendo um olhar desafiador: 

- Não lembro de ter feito algo para que ficasse bravo comigo. 

- Ei, se acalmem! – pediu MacGilleain, tentando intervir. 

- O que você fez com a Weed no hospital?! – Doumajyd tentou não gritar a 

pergunta. 

- Como você sabe? – perguntou Nissenson sem entender. 

Doumajyd lançou para os outros dois um olhar mortal que dizia com todas 

as letras ‘Então vocês j{ sabiam?!’, e voltou a perguntar para Hainault: 

- O que você fez com ela?! 

- Está bravo por que descobriu que eu a beijei? – perguntou o interrogado. 

A forma calma com que ele falara aquilo, fora o limite de Doumajyd, que 

partiu para cima dele para lhe dar um soco. Já esperando essa reação, Hainault se 

desviou de um, dois, três socos do dragão e então achou uma brecha e conseguiu 

acertá-lo no rosto. Doumajyd, surpreendido por ter falhado em sua investida e 
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mais ainda por ter apanhado, quase se desequilibrou ao recuar. Então passou a 

mão pelo canto na boca e viu que sangrava. 

- EU É QUE PERGUNTO O QUE VOCÊ FEZ COM ELA! – gritou Hainault, 

saindo da sua calma habitual. Mas ele logo se recompôs e perguntou, em tom de 

quem queria entender – O que pretende, Chris? 

- Você... – começou Doumajyd, ainda chocado com a explosão de fúria do 

amigo, que conseguiu superar a sua – É sério, Ryan? – não recebendo uma 

resposta, o dragão perguntou de uma forma mais clara – Você está mesmo 

levando ela a sério? 

- Estou sim. 

Eles se encaram por alguns instantes e Doumajyd, mesmo sabendo qual 

seria a resposta, ainda perguntou: 

- Não é brincadeira? 

- Não é... Resolvi deixar você pensando que isso nunca seria sério, já que é 

meu melhor amigo. Eu pensava que, se os dois estivessem bem, então tudo estaria 

bem. Eu disse isso naquela vez, não é? 

- Daquela vez? – perguntou Doumajyd confuso. 

- Você disse que não iria deixar ninguém machucá-la, e eu disse que não 

pensaria duas vezes em ficar no seu lugar se não cumprisse essa promessa. – ele 

ajudou a se lembrar. 

Doumajyd engoliu em seco. Podia parecer que aquela briga na estação de 

Hogsmeade entre eles havia acontecido há séculos, mas ela não poderia ser 

esquecida tão facilmente. 

- Desde que você foi para Nova York, – continuou Hainault – você a 

abandonou... Pisou nos sentimentos dela e a machucou mais do que qualquer um. 

Eu realmente não entendo o que você pretende, Chris? Não continue agindo como 

se fosse o namorado dela... Será que não percebe o quão horrível você está sendo? 

Os outros dois se limitavam a assistir, mas sabiam que aquelas palavras 

haviam atingindo intensamente Doumajyd. Este, sem poder revidar a verdade, se 

virou e foi embora. Não sem antes descontar toda a sua raiva nos alunos 

desavisados que ficavam no seu caminho e explodindo as mesas do refeitório com 

a varinha. 

 

 

 

 

Cap 37 – O tempo que for necessário 

 

 

 

Depois de ter finalmente terminado as provas, e estando muito mais 

aliviada, Mary seguiu para o refeitório. Tinha um tempo e queria encontrar 
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Hainault para agradecer pelo que ele tinha feito. Porém, ao chegar ao local, 

encontrou salão destruído e vários alunos sendo tratados por curandeiros da 

Academia. 

Vendo tudo aquilo assustada, ela avistou MacGilleain e Nissenson vindo 

em direção a saída e esperou para encontrá-los. 

- O que aconteceu aqui? – ela perguntou. 

- O Chris ficou furioso. – respondeu Nissenson. 

- O Chris? Aqui? 

- Sabe, Mary, – começou MacGilleain pacientemente, como se estivesse 

falando com uma das suas irmãzinhas – nada contra você, mas se não começar a 

ser mais sincera com você mesma, continuara causando problemas. Não se 

esqueça que somos nós que temos que consertar os estragos do Chris.  

Sem entender o sermão, Mary o deixou passar para ir embora. 

- Não se preocupe com o Adam, Cogumelo. – explicou Nissenson – É que a 

Vanderbilt pediu conselhos para ele. Sabe como ele não recusa ajudar, e agora 

ficou em uma posição difícil entre vocês duas. 

- Ah, é mesmo? – disse ela sem graça, imaginando que a metamorfomaga 

deveria ter contado o que vira no dia anterior. 

- Eu preciso falar com você. Pode vir comigo? 

- Sim. – ela respondeu automaticamente, ainda pensando no que o outro 

dragão havia lhe dito. 

 

*** 

 

- Então é mesmo verdade que você está morando lá! – exclamou Nissenson 

surpreso enquanto montava em sua moto, no lado de fora da Academia – Quando 

eu era menor, costuma ir sempre naquele bairro. 

- Sério? – perguntou Mary rindo – Que estranho!.. Tipo, mesmo tendo 

bruxos morando por lá, não é um bairro nobre. É estranho imaginar que alguém 

do D4 costumava ir naquele bairro. 

- Bom, pelo menos você riu. – comentou ele. 

- Que? – ela perguntou sem entender. 

- Não combina nada com você ficar triste. – disse ele apertando o nariz dela 

e a fazendo voltar a rir. 

- Obrigada, Simon. 

- Se quer agradecer mesmo, jogue fora esse orgulho bobo. Um dos dois 

precisa fazer isso... E nós sabemos que você é mais inteligente que o Chris. 

Metade do sorriso de Mary desapareceu enquanto ele ajeitava o seu 

capacete, e ela procurou fugir desse assunto. 

- Ei, por que não leva a Vicky dar uma volta de vez em quando? – 

perguntou ela batendo no acento traseiro da moto – Ela iria gostar! 

- Eu não levo ninguém na minha moto. – disse ele de uma forma direta. 
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- Mentira. – disse ela conhecendo bem a fama de mulherengo dele. 

- Verdade. Pode perguntar para qualquer um dos outros. 

- Hum... – ela teve que desistir. 

- Espero que você entre na Academia, Mary. Vamos nos divertir bastante 

com uma sangue-ruim valente batendo nos outros aqui! 

Ele conseguiu fazê-la rir novamente e se despediu, indo embora com a sua 

moto onde ninguém mais além dele mesmo montava. 

 

*** 

 

- O que foi isso na sua boca?! – perguntou Summer Vanderbilt quase 

derrubando a mesa ao se levantar para ver o que tinha acontecido com o seu 

noivo. 

- Não é nada. – disse Doumajyd se largando no lugar em frente. 

Ela se sentou novamente no seu lugar e pegou o menu do restaurante, 

cantarolando: 

- O que vamos pedir? 

- Sobre ontem... 

- Tudo bem, eu não me importo com o que quer que tenha acontecido. – 

disse ela, ainda olhando o menu. 

- Como assim não se importa? – perguntou ele estranhando a reação 

despreocupada dela. 

- Talvez, – ela explicou – você ainda sinta algo pela Mary, não? Sente desde 

antes de começar a namorar comigo, não é? 

Ele não respondeu, não entendendo onde ela queria chegar. 

- Sabe, se você gostasse de mim muito rápido e a esquecesse 

completamente, seria um problema. 

- Por quê? 

- Ora, porque isso significaria que você se apaixona por qualquer mulher 

bonita! E eu, como sua noiva, ficaria insegura sobre o futuro... Olha, o casamento é 

algo eterno. E eu gosto de pensar que vou passar a eternidade com alguém que só 

sabe olhar para a pessoa por quem está apaixonado... Você me disse que se 

esforçará para gostar de mim, não? Estou preparada para esperar o tempo que for 

necessário! 

- Mas... 

- Mas o quê? 

- Não me diga que a Mary está grávida de você?! – gritou ela, novamente 

quase pulando da mesa. 

Doumajyd olhou em volta assustado, vendo se alguém no restaurante tinha 

escutado o escândalo da metamorfomaga. 

- Claro que não, idiota! 
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- Ah, não me assuste assim... – ela se sentou – Mas, se um dia você voltar a 

me trair, me conte, ok? 

- Contar? – perguntou com um careta de espanto. 

- Você não me contaria? – ela fez um beicinho. 

- Eu... 

- Olha a Mary! – Summer apontou para a janela. 

- Onde?! – foi a vez de Doumajyd quase virar a mesa com a surpresa. 

- Mentira! – cantou ela abanando as mãos e parecendo se divertir 

imensamente. 

- Droga. O que está pensando? – perguntou ele voltando sem graça para o 

seu lugar. 

- Sempre penso só em você. – ela sorriu e fez seus cabelos ficarem iguais aos 

deles. 

Doumajyd não pôde evitar o riso ao ver aquilo, o que a deixou mais feliz. 

- Encontrei um sorriso para mim no Chris. – comentou ela como se fosse 

uma grande conquista. 

 

*** 

 

- Sem problemas. – contou Mary contente para a pequena imagem de 

Hainault na sua esfera, depois que Nissenson fora embora – Tudo graças a você! 

Muito obrigada por ter conseguido essa segunda oportunidade para mim!  

- Você merecia uma segunda oportunidade, Mary. – disse ele – Você é a 

única pessoa que eu conheço que desmaiou de tanto estudar. 

- Bom, não foi só de estudar... – tentou dizer ela. 

- Que tal irmos comemorar? – perguntou ele. 

- Comemorar? Mas o resultado ainda nem saiu!... Mas, que tal se eu pagasse 

o almoço para você como agradecimento?... Claro que não vai ser nada chique, 

como o Dragão Hainault está acostumado, mas- 

- Eu aceito. 

Mary sorriu para a esfera. 

 

 

 

Cap 38 – Quando começou? 

 

 

- Foi uma briga feia então? – perguntou Mary ao mesmo tempo em que 

dava outra mordida no seu hambúrguer – Doumajyd realmente não mede o que 

faz... 

- Eu também. – disse Hainault – Acabei gritando com ele. 
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Depois de se encontrar com o dragão, Mary contou o pouco dinheiro que 

tinha e escolheu um lugar trouxa e barato perto de onde estava trabalhando. 

Lamentou-se por não poder escolher algo melhor, mas também tinha quem pensar 

nas refeições do seu irmão. 

- Você gritando? Isso é raro, não? 

- Mas teve um motivo... – ele olhou em volta pensativo – ...Quando será que 

começou? 

- Começou o quê? – perguntou Mary tomando um grande gole do seu 

refrigerante. 

- A gostar de você. 

Mary precisou se segurar para não cuspir tudo o que tinha na boca na cara 

dele. A mesma sensação incomoda do hospital, que ela achava que já havia se 

desfeito dentro dela, voltara. Então ela tentou rir para disfarçar: 

- Você gritando deve ser muito engraçado! 

Ele riu também, dizendo: 

- Rindo, chorando, ficando brava ou sem graça... Conheço todas essas suas 

expressões. No começo, Mary Ann Weed era apenas uma sangue-ruim irritante 

que sempre estava no meu caminho, com problemas. Mas depois, vendo o seu 

esforço apenas para poder continuar vivendo... algo mudou, e me fez mudar. Até 

aquele momento, antes de ouvir você gritando na torre, eu costumava ser 

indiferente a tudo... Depois de te conhecer, e receber um sermão, deixei a minha 

indiferença de lado e passei a escutar o que você, uma desconhecida falava... Eu 

não sei exatamente quando começou, mas estar ao seu lado passou a ser algo 

óbvio... E quando eu não estou com você... é solitário. 

Mary esquecera completamente do hambúrguer em sua mão. Ela encarava 

Hainault não querendo acreditar que estava ouvindo uma declaração, e não 

consegui abrir a boca para impedi-lo. 

- Quando você foi para Nova York, – continuou ele – Simon, Adam e eu 

rimos muito. Ficamos imaginando que provavelmente estaria perdida em algum 

beco em apuros. E antes que eu me desse conta, estava lá, na sua frente... 

Realmente... Tudo isso... é gostar de alguém, não? 

Mary não conseguia pensar em nada para responder e continuou 

paralisada. 

 

*** 

 

- É claro que ele gosta de você! – exclamou a imagem da professora 

Karoline empurrando a de Vicky e aparecendo na esfera. 

- Professora! – reclamou Vicky, reaparecendo pela metade. 

Assim que saíra apressada do almoço com Hainault, alegando que estava 

atrasada para o trabalho, Mary se enfiou dentro de uma cabine telefônica e fingiu 
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estar ligando para alguém. Enquanto segurava o fone com uma mão, falava 

disfarçadamente com a esfera escondida na outra. 

- Bom, – continuou a professora – ser pega assim de surpresa pelo seu 

primeiro amor e receber uma declaração dessas deve ser um grande susto, mas... – 

ela tomou fôlego e gritou a palavra, para dar mais efeito ao que ia dizer – PAIXÃO 

não é algo que se inicia da noite para o dia. Ele dizer que se apaixonou por você 

não é algo estranho, sabia?... Porém, você não deveria estar preocupada 

especificamente com essa declaração. No momento, você deveria estar preocupada 

com esse novo dilema: quem você ama? 

- Você não consegue esquecer o Doumajyd, não é? – perguntou Vicky. 

- Claro que eu esqueci ele! – afirmou Mary, por um momento esquecendo 

do fone e passando a falar só com a mão. Então quando ela percebeu olhou 

disfarçadamente em volta e falou – Agora... Eu não vou ser idiota de ser enrolada 

por ele de novo! 

- Compreendo. – resmungou a professora, como alguém que compreendia, 

mas que achava que poderia ser diferente. 

- O Doumajyd será feliz com a Summer... – ainda disse Mary, para lembrá-

las que ele tinha uma noiva. 

 

*** 

 

A senhora Doumajyd deixou-se cair desanimada em sua poltrona no 

escritório depois de terminar o contato com seus sócios em Nova York. 

- Não seria melhor fecharmos o escritório em Nova York, senhora? – 

sugeriu Richardson. 

- Não podemos fechá-lo! – disse a bruxa rispidamente. 

- Perdão pela sugestão. – desculpou-se ele, recolhendo vários pergaminhos 

assinados na mesa do escritório e indo se retirar. 

- Richardson! – chamou a senhora antes que ele saísse. 

- Por que o Christopher não tem voltado para casa? Não falei para ficar de 

olho nele? 

- Perdão, senhora. Mas com os problemas- 

- Se ele se casar não teremos mais problemas. Lembre-se disso e continue de 

olho nele 

- Sim, senhora. – ele assentiu obedientemente. 

Então a bruxa pegou novamente a sua esfera e chamou por alguém. Logo a 

imagem de uma garota sorridente de cabelos roxos apareceu pelo cristal. 

- Olá, Summer, querida! – cumprimentou a senhora Doumajyd gentilmente 

– Será que você poderia me conceder um pouco do seu tempo hoje à noite? 

 

*** 
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Depois de ter almoçado com Summer em Hogsmeade, Doumajyd decidiu 

fugir dela se escondendo em Londres. Ela ainda não sabia que ele tinha se 

mudado para o mesmo prédio que Mary, e ele queria que continuasse assim por 

um bom tempo, já que a sua casa podia sempre ser invadida a qualquer momento 

por ela. 

Apesar de ser um bairro onde haviam várias famílias bruxas que não eram 

privilegiadas com uma boa situação financeira, a aparatação só era permitida em 

um bosque de passeio perto. Dali vários bruxos saiam todos os dias voltando para 

suas casas, como se tivessem apenas pegado um atalho. 

Na saída do bosque, havia uma pequena praça trouxa, com balanços, caixas 

de areias e outros brinquedos para as crianças. Essa fora uma das coisas que 

espantaram o dragão na primeira vez que vira. Como crianças trouxas gostavam 

passar o dia ali, brincando e aproveitando o sol. E o que mais o espantou foi ver 

filhos de bruxos, brincando junto com elas, como se essa convivência fosse algo 

perfeitamente normal. 

Então naquela hora, voltando para o prédio e passando pela praça, avistou 

alguém conhecido, sentado em um banco solitário, parecendo extremamente 

deprimido. Parando na mesma hora, Doumajyd deu meia volta e entrou no lugar, 

atravessando o parquinho e indo até o banco: 

- Irmãozinho trouxa! – disse ele para que o garoto percebesse que estava ali 

– Como foi a prova? 

Charles limitou-se a dar um meio sorriso. 

 

 

 

Cap 39 – Estratégia secreta entre homens 

 

 

- A primeira vista?! – exclamou Doumajyd surpreso, assim que Charles 

começou a contar o motivo por estar daquele jeito. 

- Não fale tão alto, por favor! – pediu o garoto olhando em volta, com medo 

de que alguém pudesse ouvir. 

- Onde? – perguntou o dragão mais baixo, também olhando em volta. 

- Na sala da prova. 

- Durante a prova? 

- Eu pensei que tinha levado tudo, mas esqueci a minha borracha. – admitiu 

Charles, e Doumajyd franziu a testa para o ‘borracha’, já que não conhecia o uso 

dessa, mas deixou que ele continuasse a relatar o que havia acontecido – Eu 

resmunguei isso meio alto sem perceber e logo uma mão surgiu na minha frente, 

me oferecendo uma borracha emprestada. 

- Era ela? 
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- Sim! – confirmou com grande um sorriso – ...Mas quando eu vi o rosto 

dela fiquei paralisado, sem saber o que fazer. Ela estava na mesa ao lado da 

minha, e colocou a borracha na minha frente dizendo ‘Eu tenho duas, pode usar 

essa durante a prova’. Então a prova começou e tive que lutar para manter os 

olhos nas folhas e não para o lado. No final, quando nós saímos, eu corri atrás dela 

e devolvi a borracha agradecendo. Ela perguntou se eu tinha ido bem na prova e 

também disse que seria bom se nós dois conseguíssemos a bolsa, porque 

poderíamos ser colegas! 

- Irmãozinho trouxa arrasando corações! – exclamou Doumajyd contente 

bagunçando o cabelo dele. 

- Por favor na conte nada para a minha irmã! – implorou o garoto. 

- Claro que não vou contar. – prometeu o dragão com um tom orgulhoso – 

E então? Onde ela mora? Qual o nome dela? 

- Bom... 

- Você não perguntou o nome dela?! 

- Na verdade, não. 

- ...E agora? 

- Não sei... Mas eu queria muito vê-la de novo... – comentou ele suspirando. 

- Você gostou mesmo tanto assim dessa menina? 

- É a primeira vez que eu me sinto assim. Não sei o que pensar... 

Doumajyd lembrou do dia que mudara todo o rumo da sua vida, quando 

uma baixinha sangue-ruim parou na sua frente com os punhos no ar e depois de 

três pulinhos lhe deu um soco no nariz. Não fora exatamente amor a primeira 

vista, mas sim ao primeiro soco. Porém, o impacto e o resultado tinham sido o 

mesmo. 

- Certo! – Doumajyd ficou de pé, na sua típica pose de líder do D4 prestes a 

declarar uma nova ordem – Vamos montar uma estratégia! 

- Estratégia? – perguntou Charles se levantando também, curioso com o que 

ele dissera. 

- Exatamente, irmãozinho trouxa! Você e eu vamos montar uma estratégia 

secreta entre homens! 

 

*** 

 

Doumajyd arrastou Charles para o prédio, e no apartamento do garoto 

começou a instruí-lo sobre o que eles deveriam fazer. 

- Veja bem, no dia do resultado vocês precisam voltar até escola para ver 

quem passou, não é? 

Charles confirmou com a cabeça enquanto trazia duas canecas com leite e 

um prato de biscoito para a mesinha de centro de sala, onde eles geralmente 

faziam as refeições, e onde Doumajyd estava. 

- É certeza de que ele irá também, não? 
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Novamente o garoto confirmou, tomando um grande gole da sua caneca e 

prestando mais atenção no dragão dizia do que nos dois biscoitos que tentava 

enfiar de uma vez na boca. 

- Então tudo o que você tem que fazer é ir lá bem cedo e esperar por ela! 

- Si... quê?! Ir lá e ficar esperando por ela?! 

- Isso mesmo! Se deixar passar essa oportunidade, pode não haver outra. É 

só você fala com ela e se declarar. 

- De-declarar?! – Charles quase se engasgou – De-declarar assim do na-

nada?! 

- Lógico! – Doumajyd deu um tapa na cabeça dele para que ele parasse de 

gaguejar.  

- Mas não seria melhor esperar até que nós dois entrássemos para a escola? 

– perguntou Charles tentando escapar daquela sugestão do dragão. 

- Se você esperar tanto, outros podem passar na sua frente! – explicou 

Doumajyd – Essa menina conseguiu conquistar você apenas com um gesto, não? 

Ela pode fazer isso com outros também! 

Charles foi obrigado a concordar com a lógica do dragão. 

- Porém, mais do que a declaração, estou preocupado se você passou ou 

não. – disse o bruxo. 

- Mas... eu não sei se ela irá passar também. São tão poucas vagas e haviam 

tantos outros candidatos... 

- Você acha que a menina por quem está apaixonado é burra? – perguntou 

Doumajyd. 

- Não é isso, mas- 

- Seja mais confiante! Você é o irmãozinho trouxa da garota que eu coloquei 

acima de todas as outras! Tenho certeza de que dará tudo certo! 

Charles encarou a caneca de leite a sua frente e perguntou ainda inseguro: 

- Será que está tudo bem mesmo? 

- Bom, – começou o dragão – você não chega nem aos meus pés em charme, 

mas é uma boa pessoa. Só precisa acreditar mais em você mesmo! 

- Mas... não sei se eu consigo chegar assim e simplesmente falar para ela... 

Será que não seria melhor escrever? Eu sou bom em escrever! 

- Uma carta de amor? – perguntou Doumajyd – Isso parece antiquado, 

mas...  

- Não seria legal. – o garoto lamentou-se pela má idéia. 

- Pode dar certo! – disse Doumajyd depois de um momento pensando – 

Tente escrever algo e eu dou uma olhada! 

- Certo! – concordou Charles com um grande sorriso. 

- Aproveite o resto do dia hoje para fazer isso! A partir de amanhã, vamos 

colocar em prática as outras partes da minha estratégia. 

- Outras? – perguntou o garoto inseguro. 
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Mas Doumajyd não ouviu, pois estava concentrado demais, se divertindo 

em pensar no que deveria fazer no dia seguinte. 

 

*** 

 

- Então... Está tudo bem entre você e o Christopher, não é? – perguntou a 

senhora Doumajyd para Summer Vanderbilt durante o jantar que ela havia 

marcado com a metamorfomaga. 

- Sim. – respondeu Summer tentando parecer o mais verdadeira possível. 

- Creio que deve ser difícil para você lidar com teimoso do meu filho, mas... 

De qualquer forma, conto com você para colocá-lo no caminho certo. 

- É realmente difícil, mas estou me esforçando para isso. 

- Fico feliz do fundo do meu coração que ainda queira esse casamento 

depois do que ele fez no jantar com seus pais. 

- Meu pai confia em mim e nas minhas escolhas. – comentou a garota – Se 

eu tivesse dito não, seria não. 

A senhora Doumajyd deu um meio sorriso, tomando mais um gole do seu 

vinho. E então perguntou: 

- Seu pai não estaria zangado pela primeira impressão que teve do 

Christopher? 

- Não, imagina. – negou Summer balançando a cabeça – Não se preocupe 

com isso. 

- Que bom. – a senhora Doumajyd tentou não demonstrar o seu alívio com 

a informação e então perguntou reparando em algo – Não está bom?  

Com a pergunta, Summer percebeu que mal havia tocado na comida. 

Durante todo o dia, desde que falara com o noivo, ela quase não prestava atenção 

no que fazia e no acontecia a sua volta. 

- Está uma delícia! – ela se apressou em comer e tentou se mostrar 

entusiasmada como sempre. 

Mas já era tarde demais. A senhora Doumajyd já havia notado que, desde o 

começo do jantar, o sorriso da metamorfomaga era forçado. 

 

*** 

 

- Cheguei! – anunciou Mary assim que abriu feliz a porta do apartamento, 

carregando um monte de sacolas – Olha o que eu ganhei do merca... O que está 

fazendo? 

Charles tentava juntar o mais rápido possível uma pequena montanha de 

papel amassado a sua volta e a recolher outras tantas folhas espalhadas pela 

mesinha. 

- Nada. – disse ele tentando esconder os papéis disfarçadamente dentro da 

blusa e correndo para esconder o resto no quarto. 
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Mary balançou a cabeça suspirando e foi até a cozinha guardar o conteúdo 

das sacolas. Seu irmão era tão ruim em tentar disfarçar quanto seu pai. Mas 

mesmo assim ela achou que seria melhor não insistir em descobrir o que ele estaria 

aprontando e apenas perguntou: 

- Como foi a prova? Foi tudo bem? 

- Foi sim. – disse ele reaparecendo na sala, sem nenhum papel a vista. 

- Está com fome? Ganhei algumas coisas do mercado hoje! Vamos poder 

fazer um jantar mais... Por que tem duas canecas para lavar? Alguém esteve aqui? 

- Nã-não! – o garoto se apressou em ir lavar as canecas – Eu só usei duas. 

Desculpa por não ter lavado antes. 

Mary desconfiou mais ainda da atitude do irmão, e decidiu observá-lo mais 

atentamente para tentar descobrir o que ele estava fazendo. 

 

*** 

 

No outro dia, Nissenson e MacGilleain foram convocados por Doumajyd a 

se encontrarem com ele em Londres. 

- Ele está atrasado. – comentou Nissenson – Eu queria saber por que ele nos 

pediu para virmos vestidos como trouxas... 

- Será que ele quer a nossa ajuda para resolver esse problema com o Ryan? – 

perguntou MacGilleain para o amigo. 

- Pouco provável... Pelo menos ele não o expulso de novo... 

- Olha ele lá! 

Doumajyd apareceu em uma esquina sendo seguido de perto por um 

garoto baixinho, que tentava imitar o jeito decidido de andar do dragão. 

- Esse menino não parece com a Cogumelo? – murmurou Nissenson para o 

outro quando o líder se aproximou. 

- Que bom que já estão aqui! – exclamou Doumajyd, chegando até eles todo 

sorridente e segurando Charles na sua frente para mostrá-los aos amigos – Preciso 

que vocês me dêem uma força! 

Os outros dois encararam o garoto e então o dragão. 

- Chegou a hora passarem para alguém toda a experiência com mulheres 

que vocês acumularam! 

- O quê?! – perguntaram eles surpresos. 

 

 

 

Cap 40 – Sobre o mesmo céu 

 

 

Já faziam horas que os três dragões e Charles estavam em um salão trouxa 

de beleza. Depois de um tratamento exclusivo e completo pago por Doumajyd, a 



180 

 

única coisa que faltava produzir no garoto era o seu cabelo. Mas nada parecia 

agradar ao líder do D4. 

- Não dá para fazer melhor? – rosnou o dragão para o cabeleireiro, depois 

que esse finalmente concluiu o seu trabalho. 

- É o máximo possível. – explicou ele pacientemente – Não tenho culpa dele 

ter um cabelo difícil. 

Charles encarou o seu próprio reflexo no espelho não sabendo o que 

pensar. Estava muito parecido com um porco espinho precisando ser aparado e 

com mechas. 

- Que tal se fizer assim? – Doumajyd apontou para o próprio cabelo. 

- Igual ao seu?! – Nissenson decidiu que era hora de salvar o garoto – Não 

precisa chegar aos extremos, Chris... Que tal se fizer isso? – ele pegou 

disfarçadamente um frasco no bolso e passou um pouco do liquido na cabeça de 

Charles, e então conseguiu arrumá-lo de uma forma que ficasse mais para 

apresentável do que para estranho. 

- Um toque mágico sempre ajuda. – comentou baixinho o dragão de poções, 

enquanto o cabeleireiro admirava o que ele conseguira fazer apenas bagunçando o 

cabelo de Charles.  

- Está bom assim, Irmãzinho Trouxa? – perguntou o líder dos dragões. 

- Eu gostei! – exclamou o garoto ainda admirado a sua imagem melhorada 

refletida no espelho. 

- Então passamos pela primeira fase! – anunciou ele com um grande sorriso. 

 

*** 

 

Depois de receber várias instruções de Nissenson e MacGilleain, Doumajyd 

mandou Charles escrever definitivamente a carta que iria entregar na semana 

seguinte. E assim, o garoto passou o resto da tarde rabiscando inúmeras folhas de 

papel, tentando escrever a carta perfeita para a sua menina da borracha. 

Quando já estava começando a escurecer, a versão escolhida havia sido 

entregue para Doumajyd, depois de ter passado pelos outros dragões, e esse a 

avaliava. 

- O que achou? – perguntou Nissenson quando o amigo terminou a leitura. 

- Perfeito! – Doumajyd deu um tapa nas costas de Charles, quase o fazendo 

bater com a cabeça no tampo da mesa. 

- Obrigado! – respondeu ele contente por ter passado na avaliação do 

dragão. 

Nissenson pegou o envelope da carta e leu o destinatário: 

- Para você que me emprestou a borracha... Nada mal! 

- Vamos torcer por você, Charles! – ajudou MacGilleain. 

- Nem sei como agradecer por tudo o que fizeram. – admitiu o garoto sem-

graça. 
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- Não se preocupe, Cogumelo irmão. – Nissenson o tranqüilizou com um 

sorriso – Já estamos acostumados a ajudar os Weed. 

 

*** 

 

- O quê? Você não vai estar lá? – perguntou Charles surpreso assim que 

Doumajyd lhe contou como ele deveria fazer no dia do resultado. 

Os dois estavam no parquinho perto do prédio, aproveitando o último 

momento que teriam sem a irmã mais velha por perto para repassarem os detalhes 

finais do plano. 

- Só posso fazer isso por você. – explicou Doumajyd – A partir daqui, você 

tem que agir sozinho. Mesmo que seja difícil, você tem que ser forte e não 

depender dos outros. 

Charles olhou apreensivo para a carta, tentando achar coragem para 

completar o plano. 

- Não se preocupe, Irmãozinho Trouxa! E eu vou estar com você de alguma 

forma. – Doumajyd passou um braço pelos ombros dele e com o outro apontou 

para cima –Afinal, estamos sobre o mesmo céu! 

O garoto encarou o dragão como se dissesse que o céu era grande demais 

para que isso lhe confortasse de alguma forma. 

- Seja confiante!... Vamos ensaiar mais uma vez. 

- Aqui? 

Doumajyd olhou em volta e avistou uma senhora idosa que vinha andando 

devagar com a ajuda de uma bengala. 

- Fique parado aqui. – o dragão posicionou Charles na calçada – Ok, ali vem 

ela! 

- O quê? – Charles olhou em volta assustado. 

- Finja que a velhinha é ela! – disse ele empurrando o garoto para cima da 

senhora. 

Ainda meio tropeçando, Charles fez o que ele mandou: 

- É-é... po-posso falar com você um pouco? 

A senhora o encarou confusa, como alguém que não entendia bem o que as 

pessoas diziam.  

- Mesmo achando que isso é muito repentino, eu gostaria de lhe entregar 

essa carta. – ele ofereceu a carta para a senhora – Por favor, leia e me dê a sua 

resposta! 

- O quê? – pediu a velhinha ainda mais confusa, olhando para a carta. 

- ISSO! – Doumajyd quase pulou em cima dele – Muito bem! – então 

arrancou a carta das mãos da velhinha e devolveu para o garoto – Faça exatamente 

assim e tudo dará certo! 

- Certo! – concordou Charles feliz por ter conseguido. 
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*** 

 

 - O Doumajyd ainda está no apartamento vizinho? – perguntou Vicky. 

- Tem sinais de alguém estar morando lá, mas eu não o vi mais. – 

respondeu Mary com um suspiro. 

Ela estava no seu intervalo no serviço e aproveitou para encontrar um canto 

sem ninguém nos fundos do mercado para poder falar com a amiga pela esfera. 

- E o seu Cavalheiro de Olhos Frios? 

- Bom... não nos falamos mais também... Acho que ele está esperando que 

eu entre em contato... Mas eu realmente não sei o que dizer para ele... 

- Eu acho que você não precisa dar a resposta tão cedo, e ele vai entender 

isso. Você está confusa, não está?... Mas, mesmo assim, acho bom você responder. 

Não ia ser legal deixar as coisas simplesmente como estão. 

Mary deu outro grande suspiro. 

- O que foi? – perguntou Vicky sabendo que deveria haver mais alguma 

coisa incomodando a amiga – Aconteceu algo mais? 

- Não é bem que aconteceu, mas... depois que o Charles fez a prova, ele tem 

agido de uma maneira estranha e... Ele voltou para casa com um penteado novo, 

dizendo que ganhou um cupom grátis de um amigo... E... ultimamente, ele está 

mais charmoso... Não sei o que fazer, porque ele não me conta nada! Sei que está 

escondendo algo. E com ele estudando durante o dia e eu trabalhando até tarde, 

não sobra muito tempo para conversarmos... 

- Vicky? – uma voz de alguém que não aparecia na esfera chamou por ela – 

A aula vai começar. 

- Desculpa, Mary. A professora Hannah está chamando, preciso ir. 

- Boa aula, Vicky. 

- Bom trabalho! – e a sua imagem sumiu da esfera. 

Mary deu mais um grande suspirou e procurou afastar os seus 

pensamentos de preocupação para poder voltar a se concentrar em seu trabalho. 

Já do outro lado da conversa, a professora de Vicky lhe perguntou assim 

que a aluna guardou a esfera no bolso das vestes: 

- Algum problema com a sua amiga? 

- Problemas amorosos. – disse Vicky, e então perguntou como se fosse uma 

brilhante idéia –Talvez da próxima vez possa nos ajudar, não professora? A 

professora Karoline nem sempre é a melhor para pedirmos conselhos... 

- Tudo bem. – concordou ela – Mas não sei se meus conselhos vão valer a 

pena. Só tive paixões tristes até agora... Mas vamos voltar para a aula! 

Vicky queria que ela lhe falasse mais sobre o assunto, mas a professora não 

deu chances para que ficasse sabendo de mais nada. 

 

*** 
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Em Hogsmeade, no Três Vassouras, no dia antes de sair o resultado das 

provas de Charles, os três dragões se reuniram a pedido de Doumajyd para 

comemorar e desejar sorte ao garoto. 

- Apesar de ele não poder chegar aos pés do Ilustríssimo Eu, agradeço a 

vocês por terem me ajudado! – falou o dragão, se mostrando contente como há 

tempos não ficava. 

- Mas festejar agora não é precipitação? – perguntou Nissenson, como 

sempre cercado por bruxas sorridentes, felizes apenas por poderem estar perto de 

alguém do D4. 

- Será que vai dar tudo certo? – perguntou MacGilleain também na mesma 

situação que o amigo.  

- Claro que vai! – afirmou Doumajyd com um tom orgulhoso – Eu 

‘mediquei’ os erros dele para ficar perfeito! Aquela menina não vai resistir a isso! 

- Medicar não seria a melhor palavra... – resmungou Nissenson. 

Mas Doumajyd não ouviu o que o amigo dissera, porque estava absorvido 

demais em se auto-felicitar pelo trabalho bem feito. 

- Será que ele está fazendo isso pela Mary? – perguntou Nissenson baixinho 

para o outro dragão. 

- Eu acho... – MacGilleain franziu a testa, apresentando a sua conclusão 

sobre a atitude do líder em ajudar o Irmãozinho Trouxa – Eu acho que o Chris fez 

algo que há muito tempo ele não fazia: um amigo. 

Nissenson riu, concordando. 

- Estou ansioso pelo resultado de amanhã! – disse Doumajyd para ninguém 

em especial. 

- Eu estou mais é preocupado... – comentou MacGilleain. 

- Eu também. – admitiu o outro. 

 

*** 

 

Depois de ter ficado até escurecer no parquinho, treinando escondido o que 

deveria falar no dia seguinte, Charles finalmente voltou para casa. Mary já fazia o 

jantar para eles e correu para a porta assim que ouvi o irmão entrando. 

- Você demorou! – reclamou ela se mostrando preocupada – Onde estava? 

- Eu saí um pouco. 

Mary o encarou enquanto ele tirava os tênis. Tinha pensado muito e 

chegara à conclusão que as atitudes estranhas do irmão naquela semana deveriam 

ser por causa da pressão dos resultados. Ela mesma se sentia apreensiva com os 

seus resultados. Só não pensava tanto neles por ter problemas mais urgentes, 

como o fato de ela estar morando sozinha com o seu irmão porque os pais foram 

tentar ganhar dinheiro em um outro lugar do país. 

- Está com fome? O jantar já está quase pronto. 
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- Não vou comer hoje, Mary. – disse ele se levantando e indo para o seu 

quarto. 

Depois que ele fechou a porta, ela pensou que talvez fosse o melhor a se 

fazer fosse não insistir. 

 

*** 

 

No dia seguinte, Mary acordou quando o sol ainda nem dava sinais de 

nascer, com o barulho de movimentação pelo apartamento. Assim que abriu 

cautelosamente a porta do seu quarto para verificar o que era, viu Charles 

andando de um lado para outro. Ele terminava de se trocar ao mesmo tempo em 

que tentava comer um pedaço de pão e murmurava seguidamente alguma coisa. 

- Já está saindo? – perguntou ela, ainda tonta pelo sono. 

Ele resmungou algo indecifrável por causa da boca cheia. 

- Ligue no meu trabalho assim que souber o resultado, ok? 

Ele balançou a cabeça positivamente, colocando a sua jaqueta ao contrário. 

- ... Quer que eu vá junto com você? – ela perguntou o ajudando a colocar os 

braços nos lugares certos. 

- Nã-não! – disse ele assustado, finalmente engolindo o que mastigava. 

- Charles, ultimamente você tem agido de uma forma muito estranha e eu- 

- Tchau, Mary! – ele saiu sem dar ouvidos ao que a irmã falava. 

Furiosa, ela correu até a porta e o ouviu descer as escadas repetindo ‘Posso 

falar’, v{rias vezes. 

Mary respirou fundo se segurando na porta. Independente de ele passar ou 

não, esperava que seu irmão voltasse ao normal depois que aquele resultado 

saísse. 

Então ela deu um grande bocejo e lembrou de algo de repente. Nas pontas 

do pé, seguiu silenciosamente até a porta vizinha e escutou atentamente. Mais 

uma vez, parecia não ter ninguém lá dentro. 

- Miiiiiauuuu. – ela tentou, mas, mesmo com essa tentativa, não ouve sinal 

algum de vida do outro lado. 

 

*** 

 

- Posso falar... Posso... Posso falar... – Charles corria e repetia a cada passo. 

O sol estava quase nascendo e as ruas estavam praticamente desertas. Ele 

fechou a sua jaqueta para se proteger do ar frio e continuou se concentrando em 

repetir o que tanto ensaiara: 

- Posso falar... Posso falar com você... Posso falar... 

Chegou em frente aos portões da escola, ainda fechados e que só seriam 

abertos às oito horas, para que os alunos pudessem entrar em verem o edital com 

o resultado. O garoto encarou as grades de ferro por um tempo e então respirou 
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fundo. Por ter chegado primeiro do que todos os outros alunos, a menina da 

borracha não poderia passar por ali sem ser vista por ele. 

Mas agora, mesmo depois de ter se preparado tanto, ele sentia um frio na 

barriga. E se na hora se esquecesse de tudo o que iria falar? E se não tivesse a 

confiança de que Doumajyd tanto falara para ele? E se ela não viesse? 

Pensando um tudo isso, ele quase entrou em pânico e olhou em volta 

nervoso, pensando seriamente se deveria se esconder em algum lugar. Porém, a 

visão de alguém do outro lado da rua quase o fez cair para trás. Lá estava 

Doumajyd, escorado em um grande murro de pedra olhando para ele com o seu 

sorriso de dragão orgulhoso.   

Se esquecendo completamente do pânico e voltando a se animar, Charles 

correu para o outro lado da rua para falar com ele. 

- Chegou bem na hora, Irmãzinho Trouxa! – o dragão foi para bagunçar o 

cabelo dele, mas se lembrou que não deveria fazer isso bem na hora, e limitou-se a 

lhe dar um tapa no ombro – Não fique ali na frente fazendo essa cara de choro! 

- Sim. 

- Você sabe exatamente o que fazer, não se preocupe! Lembre-se do que 

você aprendeu com o D4 e se esforce! 

- Sim! 

- Estarei a sua espera no parquinho, ok? Agora vai! – Doumajyd o virou e o 

empurrou para o portão – Não se esqueça que estamos sobre o mesmo céu! 

Charles deu um grande sorriso e voltou para o seu posto de espera, 

enquanto Doumajyd fazia o caminho de volta em direção a onde moravam. 

 

 

 

Cap 41 – Um sentimento precioso 

 

 

Doumajyd se sentou no mesmo banco em que havia encontrado o irmão de 

Mary no dia em que fizera a prova. Agora que o sol já tinha saído e o ar começava 

a se aquecer, o lugar ia ficando cada vez mais movimentado. Pessoas indo 

trabalhar, crianças a caminho da escola, donas de casa indo às compras... Todos 

eles sem prestarem a mínima atenção ao dragão que aguardava sorridente. Ele 

prometera que iria esperar ali, e esperaria o tempo que fosse preciso, não 

importava o que acontecesse. 

Então de repente viu Mary passar apressada, para ir ao seu trabalho, e ficou 

em pé com um pulo. Assim como as outras pessoas, ela também não se deu conta 

que o herdeiro do maior nome bruxo da sociedade mágica estava ali, a 

acompanhado com os olhos até ela virar uma esquina e desaparecer. 

Doumajyd pensou em sair correndo atrás dela, mas no mesmo instante uma 

frase da sua irmã ressoou em sua cabeça: Se estiver com pressa, dê voltas. Isso fez 



186 

 

com que ele se sentasse novamente no banco. Mais do que nunca, aquele conselho 

de Christy parecia fazer sentido. 

Olhando para o céu, pensou em Charles e na sua Menina da Borracha. 

Mesmo o garoto dizendo que não sabia como agradecer pelo que o dragão havia 

feito por ele, Doumajyd sabia que, indiretamente, o Irmãozinho Trouxa lhe 

ajudara muito mais do que ele podia imaginar. Charles havia conseguido fazer 

com que o dragão lembrasse algo que ele se esforçara em esquecer durante o 

tempo em que ficara em Nova York. 

 

*** 

 

Charles já havia cansado de esperar de pé em frente ao portão e se sentara 

em um muro baixo ao lado do jardim da escola. Era quase meio-dia e praticamente 

todos os candidatos já tinham vindo ver seus resultados, menos quem ele 

esperava. Ele próprio já vira as suas notas e a sua colocação, mas isso não aliviara 

nem um pouco o seu estado apreensivo. 

Ele estava pensando em desistir e voltar para casa quando ouviu passos 

apressados vindos da direção oposta da rua. Levantou a cabeça para ver quem era 

e quase caiu de onde estava sentando: finalmente a Menina da Borracha aparecera. 

Em pulo ele se colocou de pé e correu para barrar o caminho dela no portão.  

Assustada por ter sido impedida de continuar a sua corrida desesperada 

para saber se tinha passado ou não, a garota o encarou sem entender. 

- Você veio! – ele exclamou contente. 

- Ah, oi. – cumprimentou ela sem jeito, tentando olhar para dentro da escola 

onde estavam fixado os editais com o resultado. 

Vendo que teria que ser rápido para conseguir a atenção dela, Charles 

respirou fundo e disso: 

- Posso falar com você um pouco? 

Ainda mais confusa, ela concordou com um gesto de cabeça. 

  

*** 

 

Mary subiu as escadas até o seu apartamento praticamente se arrastando. 

Tinha pegado um turno mais cedo no trabalho para poder chegar em casa e 

preparar algo especial para o irmão, tanto para festejar quanto para consolar. Mas 

não recebera nenhuma notícia de Charles durante todo o dia, e estava preocupada. 

- SURPRESA! 

Ela quase desceu rolando pelas escadas com o susto que levara. Quando 

pisara no último degrau, seus pais pularam na sua frente, fazendo a maior festa 

por vê-la. 

- Pai! Mãe! – ela exclamou enquanto era sufocada por eles – O que estão 

fazendo aqui? 
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- Hoje é o dia do resultado do Charles! – explicou seu pai a soltando – Não 

poderíamos deixar de vir! 

- Onde ele está? – perguntou sua mãe ao mesmo tempo em que relutava em 

soltar a filha do abraço apertado e procurava pelo outro filho, como se ele pudesse 

estar escondido atrás dela. 

- O quê? – perguntou Mary – Ele ainda não voltou? 

- Não estaríamos esperando aqui fora se tivesse alguém em casa. – disse seu 

pai – Aconteceu alguma coisa, Mary? 

- Bem... Espero que não... 

 

*** 

 

O sol já estava se pondo e voltava a esfriar. Mesmo Doumajyd tendo 

prometido que o esperaria pelo garoto, um dia inteiro já era mais do que tolerável. 

Porém, apesar da impaciência, ele continuava esperando.  

Então o dragão o viu entrando no parquinho com a cabeça baixa e correu 

até ele. Mas diminui a velocidade ao se aproximar e ver a expressão do garoto. E 

quando o esse o viu, deu um sorriso fraco. 

- E a prova? – perguntou Doumajyd se contendo para não pegá-lo pelos 

ombros para e fazer ele contar tudo de uma vez – Você passou? 

Charles confirmou com a cabeça. 

- Eu sabia que você conseguiria! – ele bagunçou o seu cabelo, como se isso 

fosse a recompensa de um bom trabalho. 

Porém, depois disso, Charles não conseguiu mais continuar sorrindo. 

Percebendo essa reação, Doumajyd perguntou cautelosamente: 

- E ela?... – como não recebera uma resposta imediata, ele tentou de novo – 

Como foi? 

Charles não conseguiu falar nada, e limitou-se apenas a balançar a cabeça 

negativamente. Então encarou o dragão como alguém que estava prestes a cair no 

choro, por não ter conseguido alcançar as expectativas que colocaram nele. 

Doumajyd se espantou com aquilo. Não porque o garoto estava mostrando 

toda a sua tristeza pela derrota na frente dele, mas porque ele já tinha visto essa 

cara de choro antes. Era exatamente como ele vira Mary, quando ele estava indo 

para Nova York e ela correra atrás da carruagem da sua mãe para falar com ele. 

Charles tirou a mão de dentro do casaco e mostrou para o dragão a carta 

que ele tivera tanto trabalho em escrever, toda amassada e parecendo não ter sido 

aberta. 

- Ela... disse... – o garoto tentou contar, mas o choro veio antes que as 

palavras. 

Então Doumajyd o abraçou forte e tentou consolá-lo: 
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- Tudo bem. Você fez o seu melhor, não? – o dragão o soltou e o encarou de 

frente – Você se esforçou como um verdadeiro dragão e me orgulho disso, 

Charles. 

Mesmo chorando, o garoto sorriu, por ser a primeira vez que ouvira 

Doumajyd o chamar pelo nome. 

- Obrigado, Chris. – agradeceu ele em um murmuro. 

 

*** 

 

Mary saiu correndo pelos arredores do prédio procurando pelo irmão. 

Tinha intenção de ir atrás dele até a escola, mas ao virar a esquina que dava para 

um bosque, geralmente usado para os bruxos que moravam na região aparatarem, 

ela o avistou vindo andando pela rua, com Doumajyd ao seu lado. Furiosa, ela 

correu para encontrá-los, gritando: 

- Charles! 

Eles pararam no mesmo instante e esperaram até ela chegar ofegando na 

frente deles: 

- O que estava fazendo, Charles? Eu estava preocupada! 

- Desculpa. – pediu ele em um resmungo. 

- Ele passou. – contou Doumajyd, pensando que assim livraria o garoto de 

uma provável bronca da irmã. 

- Verdade? – perguntou ela para o irmão e olhando desconfiada para o 

dragão. 

- Sim. 

- Por que não me avisou então? – vendo que o garoto apenas abaixou a 

cabeça em resposta, denunciando totalmente que tinha feito algo e escondera isso 

dela, Mary começou a interrogar Doumajyd – O que fez com o meu irmão? O que 

está planejando? 

- Não estou planejando nada! – defendeu-se o dragão no mesmo tom. 

- Como você pode ser tão inconveniente? Por que sempre consegue arranjar 

uma maneira de me atormentar? 

Doumajyd limitou-se a encará-la, como se estivesse processando a acusação 

e tentando buscar alguma lembrança de quando ele a atormentara. Diante disso, 

Mary puxou o irmão pelo braço, para tirá-lo do lado do dragão e falou: 

- Não quero mais você perto dele! Você sempre machuca as pessoas que 

estão ao seu lado sem se importa com elas! 

- Mary! – replicou o garoto com a voz rouca.  

Foi então que ela percebeu como Charles estava triste e tinha os olhos 

inchados, e rosnou para o Doumajyd: 

- O que você fez com ele?! 

- Ele não fez nada, Mary! – Charles tentou defender o amigo. 

- Charles, não escute esse cara! – ordenou ela – E não volte a falar com ele! 
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- Por que isso? – perguntou o dragão indignado. 

- Porque você é imprevisível, Doumajyd! E justamente por isso você é 

horrível! Eu quero que saia daquele apartamento e sai das nossas vidas! 

- Eu não vou sair. – disse ele calmamente. 

- ...O que? – perguntou ela surpresa, pois esperava um ataque de fúria do 

dragão. 

- Seu irmão me ajudou a lembrar de algo muito importante hoje. Um 

sentimento precioso que eu me esforcei a esquecer durante o tempo em que fiquei 

em Nova York. Charles me ajudou a lembrá-lo, e eu não quero esquecê-lo 

novamente. 

- O que quer dizer? – perguntou ela. 

- Mary, eu gosto de você. Não existe nada e ninguém capaz de me fazer 

esquecer disso. Porque eu não consigo tirá-la de nada do que eu faço na minha 

vida. 

O impacto do que o dragão dissera quase fizera com que ela perdesse todas 

as suas forças em manter-se de pé ali, e se não estivesse segurando seu irmão, com 

certeza teria caído. Mas não podia deixar que ele percebesse isso, então reuniu 

tudo o que tinha e disse: 

- Você está sendo egoísta! 

- Desde que eu nasci sou egoísta, você sabe disso. Posso ser imprevisível, 

horrível e egoísta, mas mesmo assim ainda sou apaixonado por você. 

Aquilo fora demais para Mary. Sem conseguir dizer mais nada, ela agarrou 

o irmão pelo casaco e o arrastou de volta para o prédio.  

Doumajyd os deixou ir sem reagir. Tinha falado tudo o que precisava dizer, 

e o que já deveria ter dito há muito tempo.  Charles realmente lhe ajudara muito. 

Vendo a determinação do garoto com os seus sentimentos, ele decidiu que deveria 

fazer o mesmo. Não importava mais Summer Vanderbilt e o seu noivado que 

poderia salvar o nome dos Doumajyd da ruína. Não importava mais o fantasma 

do que acontecera em Nova York. E não importava mais o quando sua mãe lhe 

atormentasse com isso. Ele tinha tomado uma decisão egoísta, e sendo um egoísta, 

seguiria com ela até o final. 

Então, decidido, ele deu meia volta e seguiu para o lado contrário do 

prédio. Não havia mais necessidade de ficar ali, agora que dissera aquilo para 

Mary. 

Por estar pensando em tudo isso, o dragão não reparara que, durante todo o 

tempo, desde que vira Mary correndo até Charles e ele, havia alguém 

presenciando toda a cena. Escondido em um beco mal iluminado, Richardson 

soltou um suspirou, também tomando uma grande decisão. 

 

 

Cap 42 – O que aconteceu em Nova York 
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Mesmo o apartamento sendo pequeno e apertado, ele suportou bravamente 

a reunião familiar dos Weed, e todos conseguiram encontrar um lugar para 

dormir. Mas, mesmo vendo a sua família finalmente reunida depois de tantas 

dificuldades, Mary não conseguia pregar os olhos. Por isso ela saiu do quarto que 

dividia com o irmão e foi para a cozinha se sentar no chão frio. 

Por que simplesmente não conseguia esquecer o que Doumajyd lhe dissera? 

Desde que voltara de Nova York tinha decidido que o esqueceria, e quando estava 

finalmente conseguindo fazer isso, mas... Por que ela simplesmente não conseguia 

esquecer o que ele dissera? 

Mesmo já tendo passado da meia-noite, ela pegou a sua esfera pensando em 

tentar falar com alguém. Sabia que não poderia contar com a Vicky, pois ela 

dormia como uma pedra e, mesmo se abrisse os olhos e falasse, não significaria 

necessariamente que a amiga estaria acordada. Então pensou em Ryan Hainault, 

com quem tinha evitado falar nos últimos dias. Porém não podia falar com ele 

sobre isso. Como falar com alguém que há poucos dias havia se declarado para ela 

que Doumajyd se declarara novamente para ela? 

Mas, antes que ela terminasse esse raciocínio, a fumaça da esfera começou a 

girar, e logo a miniatura de Hainault estava lá. 

- Mary? – perguntou ele a encarando confuso. 

- Ah, desculpa! – disse ela com a reação imediata de jogar a esfera em baixo 

de uma toalha que estava ao alcance da sua outra mão. 

Ela respirou assustada, tomando nota mental de nunca pensar tanto em 

uma pessoa quando estivesse segurando a esfera, ou isso poderia resultar em 

outra chamada inesperada como aquela. 

Depois de algum tempo, ela descobriu a esfera e verificou que ela estava 

novamente vazia, então pôde voltar a respirar direito, mas não menos aliviada. 

Então, decidindo que o melhor a se fazer naquele momento era dormir, ela 

se levantou para voltar ao seu quarto. Mas no mesmo instante alguém bateu na 

porta. 

Mary olhou por um tempo o vulto escuro pelo vidro esfumaçado, tentando 

reconhecer quem era. Quando a pessoa bateu novamente, ela achou melhor 

atender rápido antes que o barulho acabasse acordando seus pais. 

- Boa noite. – cumprimentou a visita fora de hora. 

- Por que está aqui? – perguntou Mary surpresa para o secretário da 

senhora Doumajyd.  

- Me perdoe pelo horário, senhorita Weed, mas poderia me emprestar um 

pouco do seu tempo? 

Mary o encarou desconfiada. 

- Lhe garanto pela minha honra de bruxo que não vim a mando de qualquer 

um da família Doumajyd. Estou aqui por minha vontade e meu próprio risco, e 

quero apenas conversar... Poderia me acompanhar? 
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*** 

 

 Depois de ter recebido a chamada de Mary pela esfera, Ryan se apressou 

em abandonar a sua prática de violino e aparatar perto do prédio onde ela 

morava. Porém, ao se aproximar da entrada do prédio, viu o secretário da senhora 

Doumajyd saindo e sendo seguido por Mary. Sem entender o que poderia ter 

acontecido, mas imaginando que seria algo relacionado com o líder dos Dragões, 

ele decidiu esperar. Se Mary precisasse da sua ajuda, ele estaria ali. 

 

*** 

 

- Me desculpe por trazê-la nesse lugar. – disse Richardson assim que parou 

com Mary, um pouco afastado no prédio onde ela morava – Mas o senhor 

Christopher ainda não voltou para casa e temo que ele possa nos ver conversando. 

- O que... o que quer falar comigo? – perguntou Mary, querendo que ele 

fosse logo direto ao assunto. 

- Primeiro, eu preciso lhe perguntar: o senhor Christopher ainda é 

importante para a senhorita? 

- Por que isso agora? – perguntou ela mais desconfiada. 

- Porque o que vou lhe contar pode mudar totalmente a sua opinião sobre 

ele. Mas não pretendo fazer isso sem saber se está disposta a ouvir. 

Mary olhou para o chão sem saber o que responder. Se o secretário tivesse 

feito essa pergunta antes daquela noite, ela poderia responder que ‘não’, sem 

hesitar... mas agora, ela já não tinha mais certeza. 

Vendo a reação confusa dela, ele continuou: 

- Aconteceu algo em Nova York. Algo que forçou o senhor Christopher a 

mudar. 

Com isso, Mary já não poderia mais falar que não queria ouvir. 

Independente do fato de Doumajyd ainda ser importante para ela ou não, ela 

queria saber o que havia acontecido. Era isso que a atormentara por tanto tempo, 

desde que o dragão deixara de lhe contatar pela esfera quando estava em Nova 

York. Por isso, ela assentiu com a cabeça, para que ele começasse a falar. 

- Em uma festa, – continuou o secretário – onde estavam reunidos grandes 

bruxos de negócios do mundo inteiro, o senhor Christopher falou algo impensado. 

Mary quase soltou uma risada. Doumajyd falando algo impensado? Isso era 

praticamente normal. 

- Sei que ele faz isso normalmente, – comentou o secretário, como se tivesse 

lido os pensamentos dela – mas naquela festa eram poucas as pessoas que o 

conheciam. Ele disse que nunca gostou da forma como a sua mãe insiste em fazer 

as coisas do seu próprio jeito. Pode parecer uma frase inocente, mas ela foi o 

primeiro passo para que alguns bruxos poderosos, que tinham aliança com os 
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negócios da família Doumajyd, passassem a desconfiar da senhora Kheterin e 

rompessem contratos e acordos. E, quando essa notícia acabou vazando para a 

imprensa, tornou-se um escândalo irremediável. O próprio herdeiro Doumajyd 

não tinha confiança nos negócios da sua família. Por isso, esses negócios da família 

começaram a perder o seu prestígio. 

- Tudo isso por causa de uma palavra do Doumajyd. – repetiu Mary, mais 

para ela mesma, pensando em como isso era típico dele, fazer tudo virar de ponta 

cabeça apenas com algo que dizia. 

- Assim, a família Doumajyd entrou em crise, a primeira em gerações. 

Como uma medida emergencial, a primeira decisão da senhora Kheterin foi 

demitir os empregados das suas pequenas lojas, e logo uma das nossas produtoras 

de esferas na América, a de Nova York, teve que ser fechada também. O 

responsável dessa produtora era um antigo amigo do pai do senhor Christopher, 

Ken Cleanwater, e por isso sempre o tratou como se fosse um filho. Desde que fora 

para Nova York, todos os domingos e várias noites da semana, o senhor 

Christopher era convidado para ir até a casa do senhor Cleanwater. Ele tinha uma 

esposa adorável e dois filhos, um menino e uma bebê. O senhor Christopher era 

capaz de suportar a distância da senhorita e os seus problemas com a mãe por 

sempre poder contar com essa família para animá-lo. Porém, com a demissão, os 

Cleanwater não conseguiram se reerguer, e a situação deles começou a piorar. Por 

estar sobre a pressão da senhora Kheterin e pelas conseqüências do que havia 

feito, o senhor Christopher foi proibido de ajudá-lo. Então, depois de ter perdido a 

esposa e os filhos, e de começar a viver como um mendigo em Nova York, o 

senhor Cleanwater veio até o escritório da senhora, pedir qualquer emprego que 

fosse, mas novamente foi recusado... E, em desespero, ele acabou com sua vida 

diante do senhor Christopher. 

- O quê? – perguntou Mary surpresa. 

- O senhor Christopher não conseguiu chegar a tempo no terraço do prédio 

e o senhor Cleanwater pulou... culpando o senhor Christopher pelo que lhe 

acontecera. 

Mary começou a se sentir inquieta, mas sabia que ainda havia mais coisas 

para serem contadas, então esperou impaciente que o secretário continuasse: 

- Depois disso, o senhor Christopher mudou. Acredito que ele percebeu que 

ser o herdeiro Doumajyd não é apenas ter as regalias de estar no topo da 

sociedade bruxa, mas sim de ter a responsabilidade por milhares de vidas que 

dependem dos negócios da sua família. Como a senhora Ketherin disse, ele 

finalmente havia tomado consciência da sua posição e do que ele deveria ser no 

futuro. Assim, o senhor Christopher tentou mudar e se tornar mais sério e 

responsável. Por isso ele tentou ao máximo se esquecer de você, senhorita Weed, e 

pensar somente nos negócios da família. Mas... a senhorita foi até ele em Nova 

York, e isso abalou a determinação dele em esquecê-la. Ele não conseguiu mais 

enganar a si mesmo e mentir para seus próprios sentimentos. 
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- Mas... mas vocês não são completamente contrários a nossa relação? – 

perguntou Mary confusa. 

Depois de ouvir tudo aquilo, ela entendeu que o secretário estava de 

alguma forma a ajudando. Ao contar algo que ela não ouviria do próprio 

Doumajyd e a esclarecendo sobre o que acontecera em Nova York para Doumajyd 

esquecer da promessa que fizera para ela antes de partir, ele tinha definitivamente 

a intenção de ajudá-los a se reconciliarem. 

 Com a pergunta dela, o bruxo deu um pequeno sorriso e disse: 

- Creio que já deve ter ouvido isso antes, senhorita Weed: somente quando 

está com você, o senhor Christopher se torna mais humano. Falando como alguém 

que acompanhou o seu crescimento e sempre esteve ligado aos negócios da família 

Doumajyd, sou alguém que acredita que esse lado bom do senhor Christopher 

pode influenciar a comunidade mágica e torná-la mais justa. É assim que eu 

gostaria que aquele que irá reger os rumos da Comunidade Mágica agisse... Pode 

me entender? 

Ela o entendia perfeitamente. Se o próprio secretário da toda poderosa 

senhora Doumajyd não aprovava a maneira como ela agia e queria que o filho 

fosse alguém melhor que a mãe, quem era ela, uma simples nascida trouxa, para 

julgar? 

- No momento, a senhora Doumajyd está de volta à Nova York. Eu também 

irei partir amanhã. Mas o senhor Christopher ainda irá permanecer na Inglaterra 

por tempo indeterminado, justamente por causa da crise. Então... espero que a 

senhorita agora possa tomar uma decisão em relação ao quão importante o senhor 

Christopher é, pois ele já se decidiu... Porém, tomem cuidado, a senhora Kheterin 

está sempre alerta, e não irá descansar enquanto ainda puder interferir na vida do 

filho... Obrigado por me ouvir, senhorita Weed, e me desculpe novamente por 

importuná-la nesse horário. 

- Não... não foi incomodo. – respondeu Mary baixinho, não conseguindo 

pensar em mais nada para dizer diante de todas as informações que ouvira e que 

ainda tentavam se organizar em sua mente. 

 

*** 

 

- Christy! – exclamou Doumajyd assim que a miniatura da irmã, um tanto 

sonolenta, apareceu na fumaça da sua esfera. 

Depois de andar por muito tempo pelas ruas de Londres, já não tão certo se 

deveria voltar para casa e enfrentar a fúria da mãe, ele decidiu que deveria falar 

com Christinne. 

- Chris! É sério que você saiu de casa?! – perguntou ela aproveitando a 

oportunidade. 
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- Sai! – respondeu ele orgulhoso – Na verdade eu estou morando no 

apartamento ao lado da Weed... E é sobre isso que eu quero falar... Você poderia 

me dar uma força? 

Quando terminou de contar tudo que havia feito, Christy o encarou e disse: 

- E você agora vai sair de lá? Negativo! Volte para perto dela! Não se atreva 

a voltar para a mansão! A mãe voltou para Nova York, mas ela deve ter deixado 

ordens bem claras com a Nana a respeito do seu herdeiro fujão. Então não volte 

ainda!... Amanhã eu entro em contato com você novamente depois de pensar em 

alguma coisa... Agora eu posso voltar a dormir, irmãozinho? 

Doumajyd deu um grande sorriso e se despediu dizendo: 

- Você é genial, Christy! 

 

*** 

 

Mary estava voltando para o seu prédio, totalmente perdida em 

pensamentos, quando uma voz chamando quase fez com que sua alma saísse pela 

boca. 

- Ma-ry-Ann! 

Ela procurou em volta e avistou Ryan Hainault escorado em um murro com 

as mãos nos bolsos no casaco, em uma típica pose de quem esperava 

pacientemente. 

- O-o que acontece? Por que está aqui? – perguntou ela surpresa por vê-lo. 

- Você me chamou pela esfera, não foi? – respondeu ele deixando o muro e 

vindo até ela. 

- Ma-mas foi sem que- 

- Aquele era o Richardson, não era? 

Mary limitou-se a confirmar com um aceno de cabeça. Não havia como 

inventar uma desculpa sobre o fato de ela ter falado com o secretário se o próprio 

dragão o vira. E também não havia como mentir sobre o assunto da conversa, já 

que havia somente uma coisa em comum entre os dois: Christopher Doumajyd. 

- Aconteceu algo? – perguntou Hainault parecendo preocupado. 

Novamente ela apenas balançou a cabeça em negação, procurando ao 

máximo não olhar diretamente para ele. Percebendo essa atitude disfarçada dela, 

Ryan deu um sorriso e a convidou: 

- Quer ir passear? 

- ...Mas é de madrugada! – exclamou ela depois de processar o convite dele. 

- Então não quer... – disse ele desapontado. 

- Me desculpe, Ryan. – falou ela com um grande suspiro – Me desculpe por 

não poder falar com você agora, mas eu estou muito confusa. Eu realmente- 

Ela não pôde terminar de falar, porque ele a abraçara forte. 

- Será que você vai ficar mais confusa ainda se eu fizer isso? – perguntou ele 

e logo em seguida avançou para beijá-la. 
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Assustada, Mary se encolheu. Diante dessa reação, ele desistiu e a largou, 

dizendo: 

- Então, por favor, volte a falar comigo quando não estiver mais confusa, 

Mary. – e desaparatou.  

 

 

Cap 43 – Outra chance 

 

 

 

 

- E você não disse nada para o Cavalheiro de Olhos Frios? – perguntou 

Vicky assim que Mary terminou de lhe relatar o que havia acontecido na noite 

anterior, no seu intervalo do último dia de trabalho. 

- Eu não poderia dizer nada naquele momento, Vicky... 

- Ei, Mary? Já pensou sobre o Dia do Encanto? 

- O quê? 

- Seria uma boa oportunidade, não? Para encarar direito os seus 

pensamentos! 

Mary compreendeu o raciocínio da amiga. Entre os feriados do calendário 

bruxo, havia um totalmente criado por razões comerciais, mas que ficara muito 

famoso com o passar dos anos.  

Era um dia criado pelas lojas de doces para faturarem uma época em que o 

movimento ficava mais baixo. Com o tempo, virou quase uma tradição que nesse 

dia, as bruxas apaixonadas entregassem doces para os seus amados, e isso 

geralmente implicava em uma declaração. O problema para os comerciantes foi 

que os doces caseiros, feitos com toda a dedicação, prevaleceram sobre o que 

poderia ser comprados prontos. Entregar algo para alguém nesse dia era um 

desafio e, segundo as crendices criadas em torno da data, era a melhor 

oportunidade de se mostrar seus verdadeiros sentimentos. 

- Dia do Encanto... – repetiu Mary, não muito certa daquilo. 

- Eu decidi que vou encarar um desafio nesse dia! – anunciou Vicky. 

Essa frase da amiga fez com que Mary lembra-se de algo que há tempos 

queria perguntar para a amiga, mas sempre esquecia: 

- Vicky?... Você já andou na moto do Simon? 

- Não. – respondeu ela com um tom de quem realmente adoraria fazer isso. 

- Esse lugar já está reservado! – disse a cabeça da professora Karoline 

surgindo ao lado de Vicky. 

- Professora! – exclamou Mary, feliz por vê-la depois de tanto tempo. 

- Reservado? – perguntou Vicky surpresa e ao mesmo tempo desapontada. 

- Não é lógico? Ele só deixará alguém especial montar nela! 
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- Especial?! – perguntou Vicky novamente, mas dessa vez se maravilhando 

com a possibilidade. 

- Uma vez ele me disse que não levava qualquer pessoa na moto. – 

comentou Mary. 

Com isso, a professora se empolgou em contar o que sabia: 

- A professora de Astronomia me contou que o professor de poções contou 

que ficou sabendo de alguém que trabalha para a família Nissenson, que a pessoa 

desse lugar especial existe. E ainda, que é uma pessoa que ele não consegue 

esquecer. 

- Existe? – perguntou Vicky dessa vez chocada. 

- Até mesmo o estudioso e arrogante Dragão da Corvinal deve ter tido o seu 

primeiro amor. – explicou a professora. 

- Aaaaahhh, um primeiro amor! – quase chorou Vicky – Será que ele 

realmente não consegue esquecê-la? 

- Não desista, Vicky! – se empolgou a professora e começou mais um dos 

seus discursos sobre como a garota deveria ser forte e determinada em conseguir 

alcançar seus objetivos. 

Mary sorriu para a cena, mesmo não participando dela. Com certeza, essas 

conversas com a amiga e com a professora nas estufas era a coisa que ela mais 

sentia falta em Hogwarts. 

 

*** 

 

- Vão embora agora? – perguntou Mary depois do jantar, quando os pais 

começaram a arrumar, apressados, as coisas que trouxeram. 

- O trem da madrugada é mais barato. – explicou seu pai. 

- Se algo acontecer, nos avisem imediatamente, ok? – pediu sua mãe. 

- Ok... E vocês poderia nos mandar algum dinheiro no final do mês? – 

perguntou Mary sem graça. 

Aquele fora seu último dia em seu trabalho temporário, e ela queria ter ao 

menos alguma certeza para aquele mês, caso não conseguisse arranjar outro 

emprego. Mas assim que ouviram a pergunta, seus pais os encararam assustados. 

- Não podem? – perguntou ela, lembrando que, em momento algum da 

visita, seus pais havia lhe dito como estavam indo as coisas no litoral. 

- Cla-claro que dá! – respondeu seu pai de cabeça baixa se apressando em 

sair com a mala. 

- Se-seu pai é um grande homem do mar! – tentou ajudar a sua mãe, com 

uma risada nervosa. 

- Se cuidem! – disse seu pai já saindo do apartamento. 

- Sempre tranquem a porta e lembrem de verificar se não está vazando gás! 

– alertou-lhes a sua mãe, se enroscando com as sacolas na porta ao tentar sair, 

ainda rindo de uma forma nervosa. 
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- Eles estão agindo de um modo muito suspeito, não? – comentou Charles 

depois que o barulho de passos ligeiros indicaram que seus pais havia fugido 

pelas escadas. 

- Estão. – Mary suspirou indo para fechar a porta. 

Mas no instante em que ela pegou na fechadura, Doumajyd surgiu na frente 

dela segurando um quebra-nozes. 

- O que foi? – perguntou ela assustada, vendo a agitação dele. 

- É que... que... eu... Acabou... o açúcar! – ele mostrou o quebra-nozes – E eu 

es-estou procurando por... algum vizinho... que... empreste... açúcar. 

- Mas isso aí é um- 

- Nós temos açúcar! – disse Charles aparecendo na porta e cortando a irmã. 

- É mesmo? Que coincidência! – exclamou Doumajyd feliz – Eu estava 

pensando em fazer uma... um... ‘burê’! 

- Purê? – perguntou Mary com uma careta de incompreensão. 

- Ah! Era o que a Mary estava dizendo que iria fazer para o jantar, não é 

Mary?! – contou Charles feliz. 

- O quê?! Mas nós já- 

- Janta conosco! – Charles convidou o dragão mais uma vez cortando a 

irmã, e então abriu caminho – Entre, por favor. Mary, vá preparar o burê! 

- Mas é pu- 

- Ah, mas eu tenho que estudar! – disse Charles como se tivesse acabado de 

lembrar e então pediu para Doumajyd – Nesse caso, você poderia me emprestar o 

seu apartamento? 

- O que está dizendo?! – perguntou Mary abobada com as atitudes do irmão 

– O seu teste já passou! 

- Acontece que um homem de verdade usa todas as suas forças até o último 

momento. – ele citou o conselho do dragão – E é por isso que estamos sobre o 

mesmo céu! 

Doumajyd entendeu a mensagem do garoto, que era a sua vez de ajudar, e 

exclamou, um tanto escandalosamente: 

- Aaahh! É mesmo! Vou aceitar o convite!  

E então ele entrou correndo para dentro do apartamento de Mary, não 

dando chances para que ela barrasse o seu caminho, e Charles foi contente para o 

apartamento vizinho. 

- ... Inacreditável. – foi tudo o que Mary conseguiu resmungar diante da 

situação. 

 

***  

 

Ainda inconformada, Mary praticamente massacrava as batatas que estava 

descascando para fazer o purê. Ela podia adorar o seu irmão, mas depois dessa, 

definitivamente ele iria ter só pão seco e água por uma semana como castigo. 
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Porém, seus pensamentos sobre como torturaria Charles por colocá-la naquela 

situação logo cedeu espaço para a sua consciência de que ela estava ali, sozinha 

com Doumajyd. 

Entre se concentrar no que estava fazendo, para não perder um dedo, e 

pegar outra batata, ela olhava de esguelha para o dragão, sentado no chão na 

mesinha de centro. Esse também fazia o mesmo, e mais de uma vez os olhares 

furtivos dos dois se encontraram e ambos disfarçavam, fingindo estar interessados 

em outra coisa. 

Mary pensou que, se isso houvesse acontecido na noite anterior, ela 

provavelmente já o teria expulsado a vassouradas, ao invés de estar preparando 

novamente o jantar para ele. Mas agora, já não poderia fazer isso. Não que o que o 

secretário da senhora Doumajyd havia lhe contado a fizesse esquecer de tudo o 

que tinha acontecido desde a sua ida para Nova York. Mas era diferente estar com 

ele sabendo por tudo o que ele passara. 

‘Ele não conseguiu mais enganar a si mesmo e mentir para seus próprios 

sentimentos’, o que o secretário dissera ainda ressoava em sua cabeça.  

Assim, sem ela perceber por estar perdida em pensamentos sobre o que 

faria, o dragão se aproximou dela, sem jeito, visivelmente querendo falar algo, 

mas não sabendo por onde começar. E então, tomando um impulso, ele a abraçou. 

 

*** 

 

Do lado de fora do apartamento, Charles tentava ouvir através da porta o 

que acontecia lá dentro. 

Depois de um longo silêncio, em que somente se podia escutar sua irmã 

trabalhando na cozinha, ele a ouviu dizendo assustada: 

- Ei! 

E o barulho de uma batata caindo e rolando pelo chão e da faca caindo 

tilintando na pia.  

- O que eu disse ontem, – ele ouviu Doumajyd falar – foi de verdade, Mary. 

Se você me desse mais uma chance, eu- 

- Onde-pensa-que-está-pegando?! – ouviu a irmã sibilar furiosa – ME 

SOLTA! 

E então ruídos de Doumajyd se afastando aos tropeços enquanto tentava se 

desculpava: 

- Ah! Não foi isso! Eu não queria pegar no seu peito! Foi sem- 

Mas ele não pode terminar de falar. Charles ouviu os passos raivosos da 

irmã avançando. 

- Ah, não! – Charles ofegou, prevendo um desastre, e entrou correndo no 

apartamento, em tempo de ver Doumajyd sendo jogado pela irmã em cima da 

mesinha de centro. 
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No mesmo instante em que o dragão caiu, um ‘CRACK’ ressoou pelo 

apartamento e o chão cedeu, levando Mary e o Dragão com ele. 

Charles avançou com cuidado para o buraco, de onde subia uma nuvem de 

poeira e espiou o apartamento do andar inferior, onde dois bruxos idosos estavam 

encolhidos contra a parede, ainda segurando seus pratos com a sopa que estavam 

tomando, enquanto olhavam espantados para os dois seres que acabaram de 

despencar em cima da sua mesa. 

- Pessoas caíram do teto! – exclamou a bruxa para o marido, como se esse 

não tivesse percebido o que havia acontecido. 

Ainda tossindo com a poeira dos escombros, Mary e o dragão tentaram se 

erguer para pedir desculpas para os velhinhos, mas no mesmo instante um lado 

da mesa cedeu e os dois escorregaram para o chão, caindo um em cima do outro. 

Doumajyd, esfregando a parte de trás da cabeça onde havia batido com a 

queda, olhou assustado para Mary, esperando outro ataque de fúria da sangue-

ruim. Mas essa o olhava do mesmo modo, o que foi o suficiente para que os dois 

caíssem na gargalhada. 

- Inacreditável. – disse ela se erguendo e oferecendo a mão para ajudar o 

dragão a se levantar também – E agora o que vamos fazer, senhor proprietário?   

 

 

 

Cap 44 – Para a felicidade dele 

 

 

- Ryan, você falou com o Chris depois do que aconteceu aqui outro dia? – 

perguntou MacGilleain quando os três dragões estavam reunidos no refeitório da 

Academia. 

- Não. – respondeu o dragão com a sua costumeira calma e indiferença. 

- Você realmente está levando a Cogumelo a sério, Ryan? – ajudou 

Nissenson no questionamento – Vocês não eram só amigos? 

- Quem sabe. 

- Quem sabe. – MacGilleain o imitou – Isso não é uma resposta. Queremos 

saber o que você vai fazer? 

- Sobre o que? – quis saber Hainault, mais interessado em seu almoço. 

- Ora, sobre o que? – Nissenson já estava perdendo a paciência com o amigo 

– O Chris está realmente tentando consertar as coisas entre ele e a Mary. E nós 

sabemos que esse noivado não é algo que ele deseja ansiosamente. 

- Se continuar assim – MacGilleain tentou explicar a preocupação deles de 

uma forma mais clara – como vai ficar a amizade entre vocês?  

- Não me importo com isso. 

- Ryan! – os outros dois se espantaram dele usar a sua indiferença para falar 

sobre algo que era levado muito a sério entre o D4. 
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- Por que essas caras? – perguntou ele diante da reação deles – Não me 

importo, porque quem vai decidir isso não sou eu muito menos o Chris, mas sim a 

Mary. 

- Mas e a Sharon, Ryan? – ainda tentou Nissenson – Já se esqueceu dela? 

- Apesar de nós nunca termos começado nada, posso dizer que terminamos. 

– informou ele – Deixamos isso bem claro na última vez em que nos vimos. 

MacGilleain e Nissenson se entreolharam derrotados. Aquela nova bronca 

entre o Líder do D4 e o Dragão Hainault estava muito além da vontade de ajudar 

da parte deles. 

 

*** 

 

Depois de ter despachado todas as coisas do seu apartamento e seu irmão 

para onde seus pais estavam no litoral, Mary dava uma última olhada no lugar 

que fora seu lar nos últimos dias.  

Com praticamente metade do chão do último andar desmoronado, o prédio 

foi finalmente considerado de alto risco e seria demolido naquela tarde. Assim, 

todos os moradores tiveram que procurar outro lugar para ficar, inclusive o seu 

proprietário. Mas Doumajyd tinha uma casa para retornar, já que sua mãe não 

estava mais no país, ao contrário de uma sangue-ruim, que novamente teria que 

depender de ajudar de conhecidos.  

Depois de ter conversado com Vicky, Mary decidiu que voltaria para 

Hogwarts e pedira abrigo nas estufas, como ajudante da professora Karoline até as 

aulas terminarem. E como ela não precisava mais freqüentar as aulas até a 

formatura, ela poderia usar o seu tempo para procurar algum emprego em 

Hogsmeade. Se ela trabalhasse e recebesse em galeões, poderia economizar 

dinheiro não só para ajudar seus pais, mas para não precisar passar por aquele 

aperto novamente quando entrasse na Academia.  

- Mary? – chamou a professora de Vicky, que veio como representante da 

imobiliária de seu pai, se aproximando – Posso falar com você? 

A garota tomou um susto por estar perdida em pensamentos sobre o que 

faria, mas assentiu educadamente. 

- Você já... conhecia o novo proprietário? – perguntou ela, escolhendo as 

palavras. 

- Ah... sim. – respondeu ela não tendo como negar. 

- Há muito tempo? 

- Mais ou menos. 

- É mesmo... Então, você conhece também os amigos dele, não? 

- O D4? – perguntou Mary, não lembrando de mais ninguém que poderia 

ser considerado amigo de Doumajyd – É, posso dizer que conheço eles. 
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A professora ficou um pouco preocupada com isso, e parecia estar se 

decidindo se continuaria fazendo perguntas quando alguém apareceu atrás de 

Mary dizendo: 

- Bom dia, Marya- 

- Mary Ann! – ela apressou-se em lembrar Christy do seu nome certo, 

mesmo estando surpresa em ver a bruxa ali. 

- Mary Ann! Há quanto tempo!... – ela riu e então acrescentou olhando para 

o prédio – Mas não importa quando tempo, sempre está em apuros, não? 

Mary riu sem graça. 

- Eu tenho uma proposta para você, Mary. – informou ela – Você, por acaso, 

tem algum trauma com lugares fechados? 

 

*** 

 

Doumajyd, de volta a sua mansão, tentava pensar em algo que poderia 

fazer para ajudar Mary sem prejudicá-la e sem que sua mãe ficasse sabendo. Mas 

nada tão brilhante como a idéia de comprar o prédio em que ela estava morando 

surgia em sua cabeça. 

- Podem deixar aqui. – disse Christinne entrando sem cerimônias no salão 

onde o irmão estava, sendo seguida por dois bruxos. 

Estes usavam vestes com crachás de uma empresa de transporte de 

Hogsmeade, e traziam um baú com um aviso de frágil e com um laço em cima. 

Eles o colocaram com cuidado no chão e, depois de receberem o pagamento da 

bruxa, saíram. 

- O que é isso? – perguntou Doumajyd – Um presente? 

- Na verdade uma lembrançinha! – disse ela com um grande sorriso. 

- Obrigado, Christy! Mas, sobre o que eu falei- 

Antes que ele pudesse continuar ao que queria falar, a bruxa abriu o baú 

com um aceno de varinha dizendo: 

- Já resolvi! 

- Mas – começou Doumajyd lançando um olhar rápido para o baú aberto e 

então se assustou com o que viu – WEED! 

 Mary se ergueu com muita dificuldade, um tanto tonta por ter viajado lá 

dentro, e então olhou confusa para onde estava. 

- Por quê?! – perguntou Doumajyd com uma voz esganiçada pela surpresa. 

- Por que essa voz desafinada? – perguntou Christy – Você não disse que a 

Mary não tinha um lugar para morar? Essa foi a única maneira de trazê-la para cá 

sem a Nana saber. 

- Mas eu- 

- Já não falei que está resolvido? – a irmã o cortou e anunciou feliz – Eu 

tenho um plano que pode resolver o problema dos dois! 
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- Mas, Christy, – começou Mary saindo apressada e atrapalhadamente do 

baú – seria ruim se- 

- Não vai ser ruim. Você prometeu que me deixaria ajudar, não? E o Chris 

também disse a mesma coisa. Esse meu irmão bobo me pediu para ajudar a 

recomeçar com você e a terminar o noivado com a Vanderbilt. 

- CHISTY! – protestou Doumajyd – Não diga assim na frente dela! 

- Mas é importante ela saber da suas intenções, Chris! Falta comunicação 

entre vocês. Comunicação!... Ou você não quer isso? 

Doumajyd preferiu olhar para o chão a admitir com palavras que sim. 

- Então, está decidido! – com mais um aceno de varinha, Christinne fez 

aparecer um manto com capuz na sua frente e o colocou em Mary – Vem comigo. 

– e a empurrou para a porta que levava as escadas – Chris, coloca qualquer coisa 

dentro desse baú para pensarem que eu trouxe mesmo uma lembrancinha para 

você. 

 

*** 

 

- Pode entrar. – disse Christinne empurrando Mary para dentro de um 

quarto escuro e acendendo a luz com a varinha assim que fechou a porta. 

A princípio, Mary pensou que aquilo fosse um armário muito grande, mas 

logo ela avistou uma cama, meio que escondida em um canto. O restante do lugar 

estava repleto de objetos, móveis antigos, brinquedos e coleções variadas. 

- Aqui é o lugar onde guardamos as coisas que não usamos mais, mas que 

são muito importantes para nos desfazermos. – explicou a bruxa – Está meio 

bagunçado porque os elfos receberam ordens de não entrar aqui sem permissão, e 

por isso é um lugar perfeito para se esconder! Se você tomar cuidado para entrar e 

sair, não será descoberta. 

- Mas... – Mary tentou argumentar. 

- Você não quer ficar perto do Chris? 

- E-eu... 

- Mesmo se você disser que não, eu não me importarei em ajudar. Decidir 

de vão ficar juntos ou não é um problema de vocês.  

- Mas... 

- Eu só não quero que mais pessoas sejam machucadas por conta das 

vontades da minha mãe, que pensa que pode mandar no mundo inteiro. – 

desabafou a bruxa jogando para o lado várias coisas em cima da cama para poder 

se sentar. 

Desde o totalmente Bruxa Mary sabia como Christinne lutava em desfazer 

as injustiças da sua mãe, principalmente se o seu irmão estava envolvido nelas. 

Mas dessa vez, ela sentiu que havia algo mais no que a bruxa dissera. Então 

arriscou perguntar: 

- Pessoas machucadas? 
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Christinne olhou em volta e achou algo que chamou a sua atenção. Ela 

levantou em um pulo e pegou um ursinho de pelúcia cor de caramelo com um 

grande laço vermelho, mas já um tanto empoeirado e desbotado pelo tempo. 

- Quando eu estava em Hogwarts, – ela começou a contar, voltando a se 

sentar na cama – eu namorava um garoto sangue-ruim como você, Mary. Ele me 

deu isso. – ela mostrou o ursinho feliz. 

Mary a encarou não sabendo como reagir aquilo. Ela já tinha ouvido a 

história de Hainault, sobre como a senhora Doumajyd conseguiu afastar da filha 

um bruxo de baixo escalão. Mas ouvir a própria protagonista falar sobre o que 

acontecera tornava tudo mais real. 

- Eu estava feliz, muito feliz com ele. – ela contou brincando com os braços 

do ursinho – Mas, de repente, surgiu uma conversa sobre me casar com o filho do 

chefe do Departamento de Relações Internacional do Ministério, um grande 

partido na época. Logo eu descobri que minha mãe queria ter mais influência 

sobre o Ministério. 

- Assim como ela quer expandir seus negócios na América hoje? – 

perguntou Mary. 

- Isso... Claro que fui totalmente contra. Eu já era contra o casamento 

arranjado entre o Chris e a Karina Crowley, mas... No fim, ela usou suas 

armadilhas para ameaçar a família dele e, por fim, ofereceu dinheiro para que ele 

se afastasse. – Christinne de um sorriso amarelo – Ele não tinha a sua força e 

determinação, Mary, e acabou cedendo. Tudo acabou, como minha mãe queria... 

Eu fiquei muito furiosa e cheguei a odiá-la. 

- É por isso que torce por mim e sempre me ajuda? – Mary arriscou 

perguntar o que já queria ter perguntado há muito tempo.   

- Sim... Hoje, como meu marido realmente se importa comigo e é uma boa 

pessoa eu penso que foi bom ter me casado com ele. Mas... – ela segurou o ursinho 

bem na frente do rosto, como se falasse com ele – e se eu tivesse ficado com aquele 

garoto que eu tanto amava? Como eu estaria agora? Seria feliz?... – ela voltou a 

falar diretamente com Mary – Nós poderíamos ter fugido se quiséssemos... Assim 

como a Sharon fez, eu poderia ter renunciado o nome e o poder da minha família... 

Mas não tive coragem. Eu não tive coragem de largar esse tipo de vida, e ainda 

hoje não me imagino vivendo de uma forma diferente... Mas, mesmo não me 

arrependendo, bem no fundo, o meu ‘eu’ daquela época ainda me critica e me 

atormenta com v{rios ‘E se...’... Por isso, não quero que o meu irmão passe pelo 

mesmo tormento. O que mais desejo é que ele seja feliz. E se a felicidade dele for 

você, Mary, eu vou lutar por isso! 

- Christy... 

- Pense em morar aqui, Mary. É uma boa oportunidade para você se acertar 

com o Chris, ok? 
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Cap 45 – Arriscando tudo por amor 

 

 

Summer folheava uma revista contente enquanto esperava no restaurante 

do hotel em Hogsmeade, até que finalmente avistou Doumajyd chegando e o 

chamou acenando para ele se sentar com ela. 

- Desculpe por chamá-la tão de repente. – disse Doumajyd se sentando na 

frente dela. 

- O que está dizendo? Fiquei super feliz por ter me chamado! 

- Então, eu- 

- Quer beber algo? Aqui, o cardápio. 

- Ah, obrigado. Eu- 

- Ei! Olha só isso aqui! – em um pulo ela saltou para o lado da mesa em que 

ele estava com a revista – Tcharam! 

Doumajyd olhou para o que ela mostrava contente. Era uma publicação 

especial sobre casamentos da alta sociedade bruxa. 

- Já pensou onde poderia ser o nosso casamento? Eu queria que fosse em 

algum país estrangeiro, só nós dois. Mas nossos pais são muito chatos com isso, 

não é? Essas cerimônias formais e cheias de rituais são um saco. – ela folhava a 

revista aleatoriamente até que achou algo que lhe parecia interessante – Olha! – ela 

apontou para a foto de uma modelo com um vestido de noiva feito por um grande 

estilista de Paris – Sabe, o meu vestido está sendo feito nessa mesma loja! Você 

está ferrado! Assim que me ver com ele, tenho certeza de que ira se apaixonar por 

mim! 

- Summer, eu- 

- Ah! Você já escolheu o que vai beber? – ela começou a acenar chamando 

por alguém para atendê-los. 

- Não, tudo bem. Qualquer bebida está bom. Eu só- 

- Eu não vou terminar com você! – declarou ela, dando um grande sorriso 

para ele – Se você disser que quer terminar comigo... talvez eu possa morrer.  

Doumajyd a encarou chocado. Mesmo a conhecendo há pouco tempo, sabia 

que a garota seria capaz de fazer isso mesmo. Por isso, ele engoliu tudo o que 

tinha planejado falar a chamando ali. 

 

*** 

 

- Sério?! – perguntou a pequena imagem de Vicky na esfera. 

- Sério. – confirmou Mary. 

- Incrível!... E o Charles? 

- Ele foi junto com o restante da nossa mudança, para o litoral. Ele 

conversou com a sua antiga escola e, como ele já passou de ano e ganhou a bolsa, 
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eles concordaram em liberá-lo nesse último mês... E ele também falou ‘É melhor eu 

não estar por perto atrapalhando vocês, não é?’... 

- E você vai vir para Hogwarts? 

- Vou tentar encontrar algum emprego em Hogsmeade. A Christinne me 

ensinou como sair e entrar dessa mansão sem ser vista e, depois de passar pela 

ponte que divide o vilarejo aqui perto da propriedade Doumajyd, eu posso 

aparatar... Sua aula já está para começar, não? 

- Na verdade, sim. – disse a garota rindo. 

- Vou passar em Hogwarts amanhã ver se o resultado da Academia já saiu e 

visito vocês na estufa. 

- Vamos estar esperando! 

- Até amanhã. – Mary se despediu e terminou o contato pela esfera.  

Então olhou em volta dando um grande suspirou. Ainda teria muito o que 

arrumar até poder finalmente dormir naquele lugar. 

 

*** 

 

- Vicky? – chamou a professora assim que a garota guardou a sua esfera no 

bolso – A Mary encontrou outro lugar para morar? 

- Encontrou sim! – respondeu a aluna contente. 

- Que bom. Ela realmente é uma garota cheia de problemas... 

- Agora eu já posso voltar todo o meu pensamento para a minha estratégia 

para o Dia do Encanto! 

- Dia do Encanto? 

- Sim! Definitivamente eu vou conseguir!... Sabe fazer chocolate, professora 

Hannah? Apesar de a professora Karoline ser especialista em doces, ela se 

empolga muito facilmente com coisas que envolvem romances. Até ela terminar 

de me ensinar, o Dia do Encanto já teria passado. 

- Bom, eu sei fazer chocolates... Apesar de eu não ter boas recordações sobre 

essa data. 

Vicky percebeu o ar triste da professora, mas conseguira a ajuda que queria 

e isso não a deixava pensar em mais nada no momento. 

 

*** 

 

Doumajyd voltou para casa com um ar de derrotado. Não só não 

conseguira por um fim na sua relação com a metamorfomaga, como também ficara 

um bom tempo preso em conversas sobre como seria a cerimônia do casamento. 

- Bem-vindo! 

- Ah, Christy! – ele se assustou vendo a irmã sentada em um sofá, lendo 

calmamente o Profeta Diário – Pensei que você já teria voltado para a sua casa a 

essa hora. 
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- A Mary decidiu morar aqui. 

- Ah, é? – ele retirou o seu casaco e o jogou em cima do outro sofá – ... 

QUÊ?! 

- O resto só depende de você, irmãozinho. – ela sorriu como alguém 

orgulhosa do que tinha feito, deixando o jornal de lado e se levantando com a 

intenção de ir embora – Se esforce! 

- Vai embora? – perguntou Doumajyd, ainda abobado com a notícia – É 

sério mesmo, Christy? Ela vai morar aqui? 

- Não estrague essa oportunidade, Chris! Não pode espiar ela dormindo! 

- Eu não vou fazer uma coisa idiota como essa! – disse ele subindo em cima 

do sofá ao invés de se sentar nele, como se não estivesse muito certo do que fazer, 

mas visivelmente contentíssimo – Obrigado, Christy! Você é incrível! Só podia ser 

a Ilustríssima Você! 

Ela o puxou pacientemente de cima do sofá, como se lhe mostrasse qual era 

o lugar correto de se ficar, e disse: 

- Antes de ficar todo empolgado, acerte-se direito com a Vanderbilt! – 

vendo que a alegria do irmão desaparecera instantaneamente com aquele aviso 

dela, ela acrescentou – Acabar a sua relação com ela e escolher a Mary significa 

que a família Doumajyd passará por uma grande provação, e você vai estar à 

frente disso tudo.  

- Eu sei. – disse ele sério. 

- Lembre-se que você está arriscando tudo por amor, e não se arrependa 

disso. Continue sendo sincero e, principalmente, prudente... Não apronte nada, 

hein?! Não quero reclamações por parte da Mary sobre você!... Boa noite. 

 

*** 

 

Mesmo tendo feito milagres na sua limpeza no antigo apartamento, Mary 

sentia que nunca acabaria de organizar aquele novo lugar. Por mais que ela 

arrastasse aquelas quinquilharias de um lado para o outro, outras tantas pareciam 

brotar das paredes. Por fim, ela decidiu apenas abrir espaço suficiente para que 

pudesse se movimentar e usar a cama sem ter que a dividir com uma gaiola de 

ouro para corujas ou com o caldeirão de pedras preciosas de algum parente 

antigo. E foi quando estava arrastando esse último item que ela viu uma luneta de 

bronze. Ela era toda trabalhada com inscrições de runas, e parecia ser muito 

antiga.  

Mary a pegou e espiou com ela pela janela o céu estrelado lá fora. Era 

melhor do qualquer outra luneta que ela já havia usado em suas aulas de 

astronomia na escola. Podia se identificar facilmente os planetas com ela. Porém, 

quando encontrou Saturno, sentiu um aperto no coração. Então foi até a sua mala 

e pegou uma caixinha de veludo roxo que estava cuidadosamente colocada entre 

as suas roupas, sentou-se na cama, e abriu a caixinha, olhando para o seu 
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conteúdo. O colar com o pingente na forma do planeta continuava tão brilhante 

como no dia em que ela o ganhara do líder do D4, antes dele partir para Nova 

York. 

Inevitavelmente, ela lembrou sobre o que Christinne havia lhe contado. 

Assim como a bruxa, Mary não podia evitar pensar nos ‘E se...’...  

E se ela simplesmente saísse dali agora e fosse para bem longe de 

Doumajyd?  

E se ela saísse dali agora e fosse até Doumajyd?...  

Definitivamente, não havia como as coisas serem resolvidas facilmente. 

E ainda, havia um outro problema que ela estava adiando: Ryan Hainault e 

a sua declaração. 

- Por que ele não falou aquilo há um ano atrás, quando ele era o meu 

Cavalheiro de Olhos Frios?... 

Mas, mesmo ‘E se...’ ele tivesse feito a declaração h{ um ano atr{s... 

- Eu conseguiria escolher ele ao invés do Doumajyd?... 

Mary se deixou cair pesadamente na cama, ainda segurando a caixinha 

apertada em suas mãos, e deu um grande suspiro. 

 

*** 

 

Mary andava desanimada pelas ruas de Hogsmeade. Não conseguira 

encontrar nenhum emprego, e ela pensava que isso era devido ao seu estado. Não 

tinha conseguido dormir na noite passada por ter pensado demais, e sentia seus 

movimentos lentos e totalmente prejudicados pelo sono. 

- Cogumelo? 

Ela parou no meio da rua encarando Nissenson e MacGilleain, que lhe 

acenavam alegremente na entrada de um restaurante caro. 

- O que está fazendo aqui? – perguntou MacGilleain – O Chris nos contou 

ontem que o seu prédio foi demolido. 

- Quer almoçar conosco? – convidou Nissenson. 

Mary olhou para o restaurante e deu um sorriso amarelo. 

- Não se preocupe, é por nossa conta. – acrescentou MacGilleain. 

 

*** 

 

Há tempos Mary não comia uma refeição tão deliciosa como aquela. Sua 

dieta de macarrão instantâneo e sanduíches a fazia apreciar como nunca um 

pedaço de carne. 

- Então, onde está morando? – perguntou Nissenson de repente. 

Mary quase engasgou com a pergunta. Ainda não tivera tempo de inventar 

alguma mentira convincente para dizer para as pessoas caso isso fosse 

perguntado. 
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- Bo-bom, eu... Estou morando provisoriamente na casa de um conhecido... 

A-ah, Simon! Você sabia que a Vicky está fazendo um curso sobre poções fora de 

Hogwarts? 

- É mesmo? – ele soou interessado – Onde? 

- É em um lugar aqui em Hogsmeade. Não seu direito. Tem muitos lugares 

assim aqui na cidade. Mas vou perguntar para ela certinho, daí você pode passar 

lá para ver como ela está indo! 

- Tem alunas bonitas lá? – perguntou MacGilleain. 

- Tem sim! – Mary achou um gancho, se conseguisse fazer com que 

MacGilleain se interessasse, ele não iria descansar até arrastar Nissenson até lá – E 

a professora também é muito bonita! 

- Isso! – exclamou o dragão – Vamos lá, Simon! 

- Se tiver tempo, veremos... Oi, Chris! 

Mary quase caiu para trás com a cadeira com o susto e então olhou para o 

lado, confirmando com seus próprios olhos a chegada do líder do D4. 

- Oh. – cumprimentou ele, mas assim que viu Mary ali junto com eles, sua 

atitude mudou e ele começou a andar inconscientemente para trás – Oooh, Weed! 

Há quanto tempo não nos vemos! Como tem passado?! Tudo bem?! – e ele acabou 

tropeçando em uma cadeira o que o fez perceber que estava se afastando. 

- Ei, ei. – Nissenson se levantou e foi seguido pelo outro dragão, os dois 

cercando ao amigo – Que atitude suspeita é essa? 

- Definitivamente aconteceu alguma coisa. – disse MacGilleain colocando a 

mão pesadamente no ombro de Doumajyd e o fazendo cair sentado na cadeira em 

que tropeçara. 

- Não aconteceu nada, não é Weed?! – ele perguntou com um sorriso 

forçado para Mary, que por si só dizia totalmente o contrário do que ele afirmava 

– Não temos segredo nenhum! 

- O quê?! – surpreendera-se os outros dois. 

Mary limitou-se a balançar a cabeça negativamente, se criticando por ter 

sido boba a ponto de imaginar que Doumajyd conseguiria manter em segredo a 

situação dos dois. 

- Então têm um segredo! – MacGilleain parecia estar se divertindo 

imensamente olhando de Mary para o dragão. 

- E que segredo é esse? – perguntou Nissenson, agindo como o amigo. 

- Por que vocês dois estão me questionando como se eu fosse um criminoso 

ou algo assim? Vou chamar meu advogado! 

Os dois explodiram em risadas com o nervosismo do amigo em tentar fugir 

daquela situação, mas o que ele dissera só fez com que Mary lembrasse do que 

mais teria que fazer naquele dia: 

- Ah! Eu tenho que ir para Hogwarts! Obrigada pelo almoço! Tchau! 

E sem dizer mais nada ela saiu apressada, e isso fez com que as atenções 

dos membros do D4 se voltassem inteiramente para o líder. 
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- Chris, não há necessidade de manter segredo conosco. – disse MacGilleain, 

fazendo com que o amigo levantasse e sentasse com eles na mesa, no lugar em que 

Mary ocupara até aquele momento. 

- É que, – o dragão olhou furtivamente para os lados e diminuiu o tom de 

voz para que somente os amigos pudessem ouvir – eu não posso deixar que outras 

pessoas além de vocês saibam disso, mas... A Weed está morando lá em casa 

agora. 

- Sério? – surpreendeu-se MacGilleain, cuidando para manter o tom de voz 

baixo e não chamar atenção. 

- E a sua mãe sabe disso? – perguntou Nissenson. 

- É claro que não! Ninguém mais sabe... Por isso, dessa vez eu irei tomar 

cuidado. Afinal, estou arriscando tudo por amor. 

Os dois se entreolharam enquanto Doumajyd sorria sozinho, com os seus 

pensamentos. Foi nesse instante que o último dragão chegou, como sempre 

atrasado. 

- Olá. – cumprimentou simplesmente. 

Mas fora o suficiente para arrancar Doumajyd dos seus pensamentos 

felizes. 

 

*** 

 

Mary correu por todos os corredores e subiu aos tropeços todos os lances de 

escadas que encontrava pela sua frente. Não se importava com os alunos com 

quem esbarrava e com os olhares mortais que recebera das suas colegas da 

Sonserina ao passar por elas. Tudo o que ela queria era chegar o mais rápido 

possível na Torre do Desabafo, parar deslizando na grande janela aberta para a 

imensidão da floresta proibida e gritar: 

- PASSEEEEEEEEEIIIIIIII!!! 

Vários pássaros voaram assustados das árvores lá embaixo e alguns alunos 

que aproveitavam o sol do começo de tarde nos jardins de Hogwarts apontaram 

para ela rindo. Mas Mary não se importava. Tudo que existia para ela no mundo 

naquele momento, era o pergaminho da Academia Bruxa em suas mãos, com a 

palavra ‘APROVADA’ escrita em tinta verde.  

 

 

Cap 46 – Posso acreditar? 

 

 

 

- Passei! Passei! Passei! – exclamou aos pulos a miniatura de Mary na esfera 

de Hainault – Eu entrei para a Academia! Acredita?! 

Hainault sorriu para a esfera na palma da sua mão e disse para ela: 
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- Claro que acredito. Vamos poder comemorar de verdade agora, não? 

Com essa pergunta, Mary ficou séria. Por um momento, ela tinha esquecido 

da confissão de Ryan Hainault, e também que ainda devia uma resposta para ele. 

Chamá-lo pela esfera tinha sido por puro impulso para contar a vitória. Então, 

procurando as palavras e tentando não parecer estranha, ela disse: 

- Bem... Eu sempre dou trabalho para você, então não pre- 

- Com quem está falando, Ryan? – inquiriu o líder do D4, tentando ver que 

atrapalhara a sua conversa séria que pretendia ter com o amigo. 

- Com a Mary, ela entrou para a- 

- O Doumajyd está aí?! – perguntou Mary o interrompendo, e parecendo ter 

ficado um tanto branca ao ouvir a voz do dragão. 

- Está sim. Quer falar com ele? 

- Não, não precisa! – disse ela depressa e no mesmo instante a sua imagem 

voltou a ser um redemoinho de fumaça. 

- Ela desapareceu. – informou Hainault calmamente, diante da visível fúria 

de Doumajyd.  

 

*** 

 

- Burra! Burra! Burra! – Mary chutava a parede de pedra da torre – Por que 

você teve que falar com ele justamente quando ele estava com o Doumajyd?!... 

Aaaahaaa... – ela escorregou no chão, finalmente sentindo o cansaço por ter 

corrido até ali – Por que ele teve que ser a primeira pessoa que eu pensei em 

contar?... 

Então ela tomou um susto. A esfera em seu bolso estava esquentando 

novamente. Imaginando que seria o Doumajyd, furioso pelo que ela tinha acabado 

de fazer, ela pegou a esfera com cuidado, como se tivesse receio que ela ia 

explodir. Mas a imagem que se formou na fumaça foi a de uma garota com cabelos 

roxos. 

 

*** 

 

- A Weed está morando comigo desde ontem. – informou Doumajyd muito 

sério para Hainault. 

O líder do D4 conseguiu conter toda a sua vontade de socar o amigo, 

repetindo para si mesmo que deveria resolver aquela situação apenas com 

palavras. Por isso conseguiu fazer com Hainault ficasse no restaurante para eles 

conversarem, mesmo depois de os outros dragões terem saído. Mas a atmosfera 

não estava nada boa depois do contato de Mary, e um procurara sentar o mais 

longe possível do outro na mesa. 

Porém, Hainault não pareceu nem um pouco abalado com a novidade: 

- É mesmo? – falou ele simplesmente. 
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- Você não está surpreso? – perguntou Doumajyd, não esperando aquela 

reação, mesmo do calmo Ryan Hainault. 

- Eu estou surpreso. 

- Não está morrendo de ciúmes? 

- Estou sim. 

Doumajyd o encarou, tentando entender por que as respostas dele não 

batiam com a sua reação. 

- ...O que foi? – indagou Hainault. 

- Você... Com o que me disse naquele dia, conseguiu abrir meus olhos, 

Ryan. Aconteceram muitas coisas em Nova York. Por causa delas, eu tentei 

esquecer a Weed, mas foi impossível. – ele se levantou inquieto do seu lugar na 

mesa – Eu quero estar com ela mais do que tudo e por isso vou encontrar uma 

maneira de ficarmos juntos sem causar problemas para ninguém! Mesmo se a 

história com a Vanderbilt não dê certo, ainda há outras maneiras de salvar o nome 

da minha família. – sem perceber, concentrado em seus pensamentos e no que 

falava, ele se sentou na cadeira mais próxima de Hainault – Se a Weed e eu 

continuarmos com o mesmo sentimento de quando nos separarmos, ninguém 

poderá nos impedir. 

- Você... – começou Hainault, olhando para algum ponto indefinível pela 

janela do restaurante, parecendo totalmente desatento ao que o amigo dizia – Está 

querendo dizer que quer que eu desista da Mary? 

- Simplificando, é isso sim. – respondeu Doumajyd. 

- Dia do encanto. 

- ...O quê? – perguntou o líder confuso. 

- Amanhã é o dia do Encanto. – Hainault o encarou sorrindo e perguntou, 

com um leve tom de desafio – Para quem será que a Mary dará chocolates? 

Doumajyd manteve o olhar firme, dizendo claramente que havia entendido 

a mensagem e que aceitava o desafio. 

 

*** 

 

Depois de ter sido convocada por Summer Vanderbilt a encontrá-la em uma 

praça perto do hotel em que ela estava em Hogsmeade, Mary demorou um tempo 

em se decidir se iria ou não. Afinal, ela estava morando com o noivo dela, e sabia 

que um ‘culpada’ escrito em neon iria surgir na sua testa se falasse com a 

metamorfomaga. Mas, conhecendo a personalidade impulsiva da americana, que 

seria capaz de aparecer onde quer que ela se escondesse, Mary decidiu que seria 

melhor ir. 

Por isso, lá estava ela, parada na frente da Summer Vanderbilt mais séria e 

triste que ela já vira. Mesmo o seu cabelo estando roxo como normalmente era 

nela, se podia perceber que era uma cor forçada, pois não tinha brilho algum nele. 



212 

 

- Eu soube do que aconteceu. – começou a metamorfomaga – Onde você 

está morando agora? 

Ela, novamente, perguntara a que Mary menos queria que ela perguntasse. 

- N-na ca-casa... d-do Ryan! – gaguejou ela falando o primeiro nome que lhe 

viesse à cabeça e que não fosse Vicky e que soasse como verdadeiro. 

 - ...Realmente você está na casa dele? – perguntou Summer, ainda com o 

seu tom triste – Mary... você, por acaso... não está com o Chris? 

Como ela poderia saber se não havia como ela saber? Mary pensou 

seriamente em verificar se havia algo escrito em neon na sua testa. 

- Então é isso... – concluiu ela diante do silêncio de Mary. 

- Summer, eu- 

- Lembra quando eu contei que o Chris havia aceitado o noivado? Você 

disse ‘que bom’, não é? Você disse isso porque não tinha mais nada com o Chris... 

Eu posso... eu posso continuar confiando em você?... Posso continuar acreditando 

na Mary Ann Weed? 

Mary a encarou sem saber o que falar. Mas, ter apenas falado aquilo, 

pareceu suficiente para Summer, que saiu sem se despedir. 

 

*** 

 

- Me desculpe por não ter encontrado com vocês para contar. – pediu Mary 

depois de ter contado para Vicky pela esfera sobre ter sido aprovada na academia. 

- Não tem problema. 

Depois de ter se encontrado com Summer Vanderbilt, Mary andou por um 

tempo pelas ruas, sem destino certo, apenas pensando no que deveria fazer. Toda 

aquela situação estava mais do que complicada e cada vez parecia piorar. Como se 

fosse um nó que, a cada tentativa de desfazê-lo, ficava mais complicado e 

impossível. Então, quando começou a escurecer, ela resolveu voltar e se abrigar no 

quarto-depósito. 

- Aconteceu algo? – perguntou Vicky, vendo que Mary não estava radiante 

como ela pensava que a amiga estaria depois de ter alcançado o seu objetivo. 

- Bom... aconteceu. Mas... 

- Ainda muito complicado para você conseguir explicar? 

Mary confirmou com um aceno de cabeça. 

- Ok, eu espero até amanhã. – Vicky sorriu – Uma boa noite de sono pode 

ajudar a resolver. 

Mary lembrou de como ficara por não ter dormido a noite anterior 

pensando no que faria. 

- Eu estou em Hogsmeade agora. – informou Vicky – A professora Hannah 

está me ensinando a fazer os chocolates para amanhã!... Você vai dar chocolates 

amanhã, Mary? 

Ela não respondeu. 
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- Mary... Eu já falei que talvez seja o melhor dia para você resolver uma 

parte dos seus problemas. Você já agüentou muito até agora e, sem a pressão da 

Academia, não pode mais ficar adiando. 

- Eu sei, Vicky... obrigada por se preocupar. 

- Então, boa noite. – ela se despediu com um sorriso de encorajamento. 

Depois de guardar a sua esfera, Mary de encolheu em um canto da sua 

cama no quarto-depósito, olhava para o seu colar de saturno no escuro.  

Vicky estava certa. Ela não poderia arrastar e acumular os seus problemas. 

Deveria dar uma resposta para Hainault e deveria dar uma resposta para 

Doumajyd, só assim poderia voltar a ser sincera com Summer Vanderbilt e com 

ela mesma. 

 

*** 

 

- Então a Mary está muito confusa... – comentou a professora Hannah assim 

que Vicky terminou de falar com a amiga pela esfera, enquanto derretia chocolate 

em um caldeirão de bronze. 

- É... – confirmou Vicky com um grande suspiro. 

No mesmo instante, a sineta da porta de entrada tocou e vozes foram 

ouvidas no hall: 

- É aqui mesmo? 

- Não parece ser um lugar apropriado para um curso de poções... 

- Vicky, continue mexendo aqui. – pediu a professora – Vou ver quem- 

Mas ela não terminou o que ia dizer. Assim que saiu apressada da sala que 

estavam usando e viu quem estava lá, desapareceu correndo para o lado oposto. 

- Professora! – Vicky deixou o chocolate e correu até a porta. 

- Olá! – cumprimentaram Nissenson e MacGilleain em coro. 

- Ah! – Vicky se apressou em fechar a porta da sala para esconder o 

chocolate e perguntou espantada – O que estão fazendo aqui?! 

- A Mary não tinha falado que ela iria gostar de uma visita nossa? – 

perguntou MacGilleain rindo. 

 

 

 

Cap 47 – Dia do Encanto 

 

 

 

 

Como a professora Hannah não voltara mais depois de ter visto os dragões 

e não voltara para a aula com sua turma da noite, Vicky sugeriu que Nissenson 

fizesse uma demonstração de suas habilidades para os alunos. Mesmo não tendo 
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gostado nada da idéia, o dragão foi convencido por MacGilleain, já que ele já 

havia feito amizade com as alunas, que estavam sentadas todas ao seu redor, e não 

tinha a intenção de ir embora tão cedo. 

Contrariado, Nissenson listou todo o material que precisaria e pediu para 

que Vicky providenciasse. Assim que ela voltou com um caldeirão repleto de 

ingredientes e o colocou em cima da mesa principal da sala, o dragão já havia 

começado os preparativos com o que eu tinha ao seu alcance. Porém, quando ele 

viu a garota colocando todos os ingredientes em ordem, ele parou. 

- Esses frascos... 

- Ah, bonitos, não? É a professora Hannah mesma quem faz! Todos os finais 

de semana ela... O que foi? 

- Hannah? Por acaso não seria Hannah McPherson? 

- Sim. Conhece ela? 

- Na-não é isso. – ele se atrapalhou em devolver os frascos que estava 

olhando para a mesa – Eu tenho que ir. Boa sorte com a aula, Vicky. 

- Mas você vai dar a aula! 

- Ei? Já vai? – perguntou MacGilleain confuso, por não ter prestado atenção 

no amigo até ele sair apressado da sala, e então se levantou e foi atrás dele – Ei, 

Simon! Você vai embora? 

Diante da fuga dos dois, os alunos olharam perplexos para Vicky. Mas ela, 

mantinha o olhar fixo nos frascos e parecia ter feito a ligação de alguma coisa 

muito importante. 

 

*** 

 

- A Mary pediu para encontrar com ela no final do dia na ponte. – informou 

Doumajyd para Hainault pela esfera. 

O outro dragão limitou-se a mostrar interesse em algo além da visão do 

amigo. 

- Ela ligou para você? – perguntou o líder preocupado. 

- Não. – disse simplesmente Hainault, mas não conseguindo esconder o tom 

de estar incomodado com a pergunta direta. 

- Eu não vou perder, Ryan. – ainda disse Doumajyd antes de terminar o 

contato. 

 

*** 

 

Quando Vicky chegou à frente da principal loja de poções da família 

Nissenson, no centro de Hogsmeade, ainda nem havia amanhecido direito, porém 

uma pequena multidão de garotas já fazia o maior alvoroço na porta. Dois 

empregados da loja tentavam contê-las, cada uma exigindo ser recebida pelo 

Dragão Nissenson para poderem lhe entregar seus doces do Dia do Encanto. Ele 
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sempre passava pela loja antes de ir para a Academia em Londres, por isso haviam 

tantas garotas o esperando lá. Elas sabiam que aquela era a melhor oportunidade 

de se aproximar dele. 

Respirando fundo, Vicky escondeu o seu embrulho com seus chocolates 

(que não terminaram muito bem depois de ela ter perdido a orientação da 

professora Hannah) na sua mochila e abriu caminho até a porta.  Os empregados, 

ao verem que era ela, uma conhecida e cliente da loja, logo a deixaram passar. 

Assim que entrou, ela foi recebida pelo velho gerente da loja com um grande 

sorriso: 

- Ah, bom dia, senhorita Victory! Eu sabia que viria hoje! Mas o senhor 

Simon ainda não chegou. 

Mas assim que ele terminou de falar um ronco de moto foi ouvido no lado 

de fora e o alvoroço das garotas aumentou. Logo a porta abriu e Nissenson entrou 

rapidamente, ainda com o seu capacete na cabeça, como proteção. 

- Todo o ano a mesma coisa... – ele atravessou a loja reclamando – Ah, 

Vicky! Quem bom que veio! 

Desde que o vira entrar pela porta, Vicky teve a sensação de que não 

conseguiria se manter em pé por não controlar o nervosismo que sentia. Mas 

aquelas palavras dele ao vê-la lhe deram coragem. Ela deu um grande sorriso e 

começou a dizer, se atrapalhando em abrir a mochila: 

- Si-simon, eu- 

- Posso falar com você? – pediu ele sério. 

- Ah... – ela desistiu de tentar abrir a mochila, tendo um pressentimento de 

que o assunto não tinha nenhuma relação com o Dia do Encanto e que não era 

mais o melhor momento de se entregar doces – Claro. 

 

*** 

 

No final do dia, Doumajyd esperava impacientemente na ponte que 

separava as propriedades da sua família de um pequeno vilarejo bruxo. Ele já 

observava há algum tempo o rio raso, mas de águas rápidas, tentando imaginar se 

Mary lhe traria novamente os biscoitos em forma de dragões, e sorria sozinho.  

Um movimento na entrada do vilarejo chamou a sua atenção, mas ao 

verificar se era Mary, ele apenas viu duas crianças. A menina estava entregando 

timidamente um embrulho para o menino, e esse aceitou mais sem graça ainda. 

A cena fez o sorriso de Doumajyd se alargar, afinal, esse seria o seu 

primeiro presente do Dia do Encanto em toda a sua vida, e seria dado por Mary. 

Somente ele havia sido chamado por ela, e significava que ela havia tomado uma 

decisão. 

 

*** 
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Vicky não fora ajudar a professora Karoline nas estufas e Mary acabara 

ficando até o final do dia a ajudando a terminar as encomendas das alunas para o 

Dia do Encanto. Por isso, o sol já estava quase se pondo quando ela aparatou no 

vilarejo próximo as propriedades Doumajyd e correu mais rápido que pôde até a 

ponte.  

- Desculpa, eu me atrasei! – ela chegou ofegante na ponte e se preparou 

para receber um rugido do dragão. 

- Eu acabei de chegar. – disse Doumajyd contente. 

Mary o encarou duvidando muito daquilo, mas se ele não havia ficado 

bravo ela não daria motivos para irritá-lo. Tudo o que menos precisava naquele 

momento, em que planejara tudo o que iria falar, era de um dragão cuspindo fogo 

e gritando com ela. 

- Você tem algo para mim, não tem? – perguntou ele procurando pelas 

mãos delas. 

A pergunta paralisou Mary por alguns instantes. Ela sabia o que ele estava 

esperando, mas... 

- Eu fiquei muito confusa. – ela começou a dizer abrindo a sua mochila. 

- Tudo bem. – disse ele ansioso e tentando espiar o que ela iria pegar. 

Então ela retirou uma caixinha de veludo roxo e a entregou para o dragão.  

Confuso, Doumajyd pegou a caixinha e se surpreendeu ao ver dentro dela o 

colar com o pingente de saturno que ele havia dado para Mary antes de ir para 

Nova York. Todo contentamento que ele demonstrava até momentos antes 

desaparecera, e ele perguntou escolhendo as palavras: 

- ...O que significa isso? 

- Eu... eu estou devolvendo. – respondeu Mary – Significa que devemos 

acabar com isso definitivamente. – então ela respirou aliviada como se, até aquele 

momento, não acreditava que poderia falar aquilo. 

- É brincadeira, não é? – perguntou o dragão. 

- Eu realmente estava indecisa e precisei pensar muito. Mas, de todos os 

ângulos que eu tentava ver a nossa situação, a melhor alternativa sempre era 

desistir. 

Ele permaneceu em silencio, ainda encarando o colar com o planeta, 

refletindo o brilho dourado do sol que se escondia. Isso fez com que Mary 

percebesse que deveria dizer algo mais, mas não conseguia pensar em nada 

olhando para o dragão, então voltou a sua atenção para as águas do rio abaixo 

deles e tentou dizer sorrindo: 

- Realmente você demorou muito, Doumajyd, e muitas pessoas estão sendo 

machucadas agora por causa disso... Não vamos conseguir ser felizes se 

continuarmos assim.  Não somente pela Summer, que é a mais prejudicada, mas...  

Doumajyd olhou para ela falando tudo aquilo como, se ela estivesse 

inventando uma desculpa e a aumentando cada vez mais para parecer verdade. 
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- Como fica o D4? – continuou Mary – Como fica você e o Ryan? Eu não 

posso... O quê?! 

Doumajyd fechara a caixinha com raiva e a jogara no rio sem aviso. 

- O que você fez?! – Mary se debruçou no muro de proteção e viu a caixinha 

deslizar e passar por debaixo deles. Então ela correu para o outro lado da ponte e 

tentou desesperadamente localizar a caixinha boiando, até que a encontrou presa 

em um monte de pedras da margem. 

- NÃO BRINQUE COMIGO! – berrou Doumajyd chutando várias vezes o 

muro da ponte, com raiva. 

Mary se assustou e se voltou para ele, esquecendo da caixinha. 

- É SÓ ISSO QUE EU SOU PARA VOCÊ?! – perguntou ele bufando – 

ACHA QUE ME DEVOLVENDO ESTARÁ TUDO RESOLVIDO?! SE VOCÊ NÃO 

QUER ELE NÃO TEM VALOR ALGUMA PARA MIM! Eu... – ele vacilou nas 

palavras – Eu... SE NÃO FOR VOCÊ, MARY, ELE NÃO TEM SIGNIFICADO 

NENHUM!... – sem conseguir falar mais nada, ele chutou mais uma vez a ponte 

com toda a sua força e saiu furioso em direção a sua mansão. 

Mesmo quando ele havia desaparecido de vista, Mary ainda ficou 

paralisada no mesmo lugar em que estava, segurando a sua mochila, chocada com 

aquilo. Ela já havia ouvido o dragão gritar várias vezes, mas nunca como agora. E 

tudo o que ele falara a atingira como se fosse um feitiço estuporante. 

Muito devagar, ela voltou a olhar para o rio, onde a caixinha estava. Aquele 

colar só significava alguma coisa para Doumajyd se ele significasse alguma para 

ela. E para Mary, ele significava uma promessa:  

Eu vou retornar quando me tornar um bruxo ainda melhor! Portanto me espere, 

Weed! E mesmo que você me peça e diga que não consegue viver sem mim, eu não vou 

voltar antes disso! O mesmo vale para mim!... Mesmo que eu não consiga viver sem você 

eu vou me esforçar e dar o melhor! Acredito que isso me fará forte! Tão forte que ninguém 

poderá nos atrapalhar novamente!  Mesmo agora, no futuro, e ainda mais adiante... você é 

a única que eu sempre aprovarei! Eu ficarei com você, Mary, não importa o que aconteça!  

Era o que Doumajyd havia dito para ela naquele dia quando foi para Nova 

York. O colar representava essa promessa. Promessa que ele tentou, mas não 

conseguiu esquecer. Porém ela, muito facilmente, era capaz de jogar toda a sua 

determinação fora e perder para as dúvidas. 

- Eu não sou assim... – ela sussurrou para si mesma – O que foi que eu fiz?... 

Então a correnteza conseguiu soltar a caixinha das pedras e começou a levá-

la rio abaixo. Sem pensar duas vezes, Mary largou a sua mochila e correu. Saiu da 

ponte e atravessou a estrada, pulou acerca dos arredores da vila, entrou no mato 

que havia na margem e pulou nas águas geladas do rio. Ele não era fundo e lhe 

batia somente nas canelas, mas era repleto de pedras escorregadias e a correnteza 

não facilitava o equilíbrio. Mesmo assim, caindo, resvalando, agüentando o frio 

que parecia queimar a pele como agulhas, ela continuou avançando até conseguir 

alcançar a caixinha. Por duas vezes ela escapou dos seus dedos e foi para mais 



218 

 

longe, mas na terceira vez Mary se jogou para frente e conseguiu alcançá-la, não se 

importando por ter batido todo o seu corpo nas pedras. Segurando a caixinha com 

todas as suas forças para que ela não caísse novamente no rio, Mary finalmente 

sentiu o frio e a dor das pancadas que levara e não agüentou mais ficar em pé. 

Caiu de joelhos no rio e começou a chorar. 

E, mesmo depois de o sol já haver se posto, Mary continuou ali, chorando 

como há muito tempo não chorava.  

Na outra margem do rio, escondida entre a vegetação, dois grandes olhos 

lilases observavam atentamente toda a cena.   

 

*** 

 

Doumajyd atravessou toda a mansão furioso e bateu a porta do seu quarto 

com toda a força que conseguiu. Tirou o seu casaco jogando-o de qualquer jeito no 

chão e se largou na cama, ainda respirando de forma descompassada. 

Foi só depois disso que percebeu algo estranho e brilhante ao seu lado. Era 

uma caixa embrulhada com papel vermelho e um grande laço dourado. Entre o 

laço e a caixa, estava preso um pequeno bilhete rosa, onde estava escrito: 

 

Para o meu Chris! Não coma todos de uma vez! E vamos ficar juntos para sempre! 

Summer. 

 

 

 

Cap 48 – Nana 

 

 

 

O sol já havia nascido há algum tempo, mas Doumajyd permanecia de 

olhos abertos, observando a paisagem pela janela sem se dar conta das horas que 

passavam ou do que acontecia a sua volta. Ele ainda segurava a caixa fechada com 

os doces que recebera de Summer e não parecia nem um pouco disposto a abri-la. 

- Com licença, senhor. – disse alguém entrando – Vim arrumar o seu quarto. 

Doumajyd limitou-se a continuar olhando pela janela. 

- O senhor não dormiu? – perguntou novamente o alguém, vendo que a 

cama não estava desfeita. 

- Não é da sua conta! – rosnou o dragão. 

- Me desculpe pela impertinência, senhor... O que deseja para o café da 

manhã? 

Aquilo fora demais para Doumajyd. Tudo o que ele queria era que o 

maldito elfo-doméstico fizesse o seu trabalho silenciosamente, como deveria ser, e 

saísse dali. Então berrou irritado: 



219 

 

- EU NÃO- 

Mas ele não pôde terminar o que iria falar, porque o que vira o deixara 

chocado demais. 

Não era um elfo-doméstico que estava na sua frente, recolhendo o seu 

casaco jogado no chão. Era Mary Ann Weed vestida com roupas de empregada. 

- O que está fazendo?! – perguntou ele perplexo. 

Mary pareceu extremamente constrangida e tentava voltar toda a sua 

atenção para algum ponto do chão. Mas ela não conseguia esconder as suas 

orelhas vermelhas que denunciavam totalmente como estava se sentido. 

- Por que está de fantasia?! – perguntou Doumajyd tentando entender, 

saindo da janela. 

- Não é fantasia! – ela se apressou em dizer, em tom de alguém que pedia 

para não ser caçoada – Quer dizer, não é uma fantasia, senhor. 

- Então o que é isso? 

Mary respirou fundo, reuniu toda a coragem que tinha e disse de uma só 

vez: 

- Por favor, me deixe trabalhar aqui! 

- ...O quê?! – o dragão a encarou mais confuso ainda. 

- Eu realmente não tenho para onde ir, não tenho um emprego, meus pais 

estão longe e eu não tenho parentes a quem recorrer! Morar na mansão realmente 

ajuda muito e eu fico muito agradecida por tudo o que a sua irmã fez por mim! 

Mas eu não quero continuar aqui de graça! Por isso... Me deixe trabalhar, por 

favor! 

- ...Está falando sério? – perguntou ele entendendo, mas ainda não 

acreditando no que ouvira. 

- Eu... Eu quero um motivo! – ela acrescentou com dificuldade, como se 

fosse um grande esforço admitir – Depois do que eu fiz ontem... Eu quero um 

motivo para poder ficar perto de você. 

- Mary... 

- Eu pensei muito nos outros e não pensei em mim mesma. Por isso, eu 

preciso recomeçar... É a minha melhor tentativa de lhe dar uma resposta. 

- Mas... como empregada? 

- E por que não, senhor Christopher? 

- Nana?! – o dragão se sobressaltou ao perceber que havia mais alguém com 

eles no quarto, que havia entrado sem ser notada. 

Uma elfa-doméstica enrugada, de grandes orelhas caídas pela idade, um 

nariz torto que mais parecia um bico, grandes olhos lilases e vestindo uma roupa 

igual à de Mary mas muito mais antiga, sorriu gentilmente para o seu mestre. 

- A senhora levou quase todos os outros para a casa dos Doumajyd além do 

mar. Estamos com poucos elfos na mansão e ela seria de grande ajuda. Nana viu 

que além mar quase não existem elfos-domésticos, por isso muitas sangues-ruins 

trabalham para as grandes famílias de bruxos. 
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- Mas você não tinha ido para Nova York também, Nana?! – perguntou ele, 

ainda surpreso por ver a elfa ali. 

- Nana recebeu ordens da senhora para voltar e cuidar do senhor 

Christopher. Nana deve ficar com os dois olhos delas no senhor Christopher, foi o 

que disse a senhora. Agora com licença, senhor. – ela fez uma grande reverência, 

meio lenta pela idade avançada – Devo orientar nossa nova contratada sobre seus 

serviços. 

E sem esperar uma resposta, a elfa agarrou o pulso de Mary com seus 

dedos finos, mas fortes, e a arrastou para fora do quarto. 

Devido à pequena estatura da elfa, Mary foi forçada a se curvar enquanto 

era puxada por inúmeros corredores. 

- Ei! Está me machucando! – reclamou ela. 

No mesmo instante, a elfa parou e soltou o pulso dela com violência, a 

encarando com uma expressão carregada, nem de longe parecendo a doce e 

obediente serviçal que falava com o seu mestre. 

- Como ousa falar com Nana nesse tom?! – sibilou ela – Nana está aqui há 

três gerações treinando aqueles que servem a grande família Doumajyd! Você 

agora é uma aprendiz e deve se redimir a esse posto! Nana é quem manda em 

você, sangue-ruim! Ao contrário dos elfos, você irá trabalhar aqui e receber por 

isso, então eu a farei trabalhar até o fim das suas forças! 

Mary segurou seu pulso machucado, onde já estava começando a aparecer 

outra marca roxa para acompanhar os ferimentos que fizera nas pedras do rio, e 

olhou assustada para a elfa. Seria ela quem estava encolhendo ou a elfa-doméstica 

parecia estar ficando maior e maior diante dela? Muito diferente dos elfos que 

Mary vira em Hogwarts, aquela Nana parecia ter algo superior a todos eles, uma 

aura que a tornava terrível e conseguia fazer com os outros tremesse apenas com 

um olhar. 

Então passos foram ouvidos no final do corredor e logo Doumajyd 

apareceu, e ele pôde ouvir o final da conversa. 

- Há montes de coisas para se fazer aqui. – continuou a elfa – Eu não terei 

pena de você por ser uma bruxa! O que a Nana diz é uma ordem!... E espero que 

não se esqueça disso! – ela finalizou com um sorriso desdentado. 

 

 

Cap 49 – Criada exclusiva 

 

 

- Acorde seis da manhã, limpe a entrada, prepare o café da manhã do 

senhor Christopher e arrume o seu quarto, limpe o interior da mansão, prepare o 

almoço, limpe os jardins e as áreas externas, limpe os banheiros, prepare o jantar, 

peça ao senhor se deseja mais alguma coisa, e vá dormir às onze horas. – recitou 
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Nana para uma Mary perplexa – Essa será a sua rotina permanente daqui por 

diante... E a resposta? 

- S-sim, senhora! – se apressou em dizer Mary, por um breve momento 

pensando se deveria ou não bater continência também. 

- Ei, Nana! – protestou Doumajyd chegando até as duas no corredor – Eu 

ainda não dei permissão para ela ser uma empregada! 

- Mas ela mesma é quem quer ser, senhor. 

- Mas o Ilustríssimo Eu não aceita! – rebateu ele furioso com a atitude da 

elfa. 

Com essa resposta dele, a elfa encheu o peito miúdo e esquelético ao 

mesmo tempo em que o encarava apertando os olhos lilases, como se dissesse que 

não acreditava no que tinha acabado de ouvir. 

- Desde quando fala assim com a Nana, senhor Christopher? 

Com isso, Doumajyd recuou.  

Mary percebeu na mesma hora que a elfa não era assustadora somente com 

ela, mas também com o seu próprio mestre. 

- A senhora avisou a Nana de que o herdeiro Doumajyd gosta de se 

envolver com gatos sujos de rua! 

Mary olhou indignada para a criaturinha enrugada, sabendo muito bem a 

quem a elfa estava se referindo, mas essa continuou sem pestanejar, lamentando-

se: 

- Aaahhh, a boa moral da família, que Nana lutou tantos anos para ajudar a 

manter, está sendo arruinada! 

- Não é assim, Nana! – reclamou Doumajyd, mas não se atrevendo a tentar 

falar mais do que isso. 

A elfa o encarou por um tempo, desconfiada, e então perguntou: 

- Não quer mesmo que a sangue-ruim trabalhe aqui, senhor?  

- Claro que não! – respondeu ele em tom de absoluta certeza. 

Ela olhou bem para Mary: 

- Ouviu, sangue-ruim? O senhor Christopher não a quer aqui. Vá embora! 

Nana mostra a saída. 

- NÃO! – Doumajyd assustou as duas por ter praticamente gritado. 

- Então... – a elfa pensou um pouco e se aproximou do mestre pedindo 

educadamente para que ele se abaixasse, para ela poder lhe falar o mais 

particularmente possível – Quer que ela seja a sua criada exclusiva? 

- O quê?! – Mary quase se engasgou. 

- Criada... exclusiva? – Doumajyd se perdeu em pensamentos com o as 

possibilidades que essa palavra sugeria. 

- O que você está imaginando?! – rosnou Mary entre os dentes – Não vou 

ser sua criada exclusiva! 
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- O senhor é quem deve decidir, sangue-ruim! – a elfa lhe lançou um olhar 

mortal e Mary teve que engolir os seus protestos – O que acha, senhor 

Christopher? 

- Nana, deixo por sua conta. – respondeu o dragão com um sorriso 

abobado. 

- Quê?! – Mary não agüentou ficar calada. 

- O senhor decidiu! – disse a elfa em tom de ponto final. 

- Está falando sério? – Mary perguntou com uma careta para Doumajyd. 

- É o que a Nana acha melhor. – disse Doumajyd – Ela manda nos assuntos 

da casa mesmo antes de eu nascer, então não tem jeito. – e então ele voltou feliz 

pelo corredor. 

- Você deve estar imaginando coisas pervertidas, seu idiota! – acusou Mary, 

mas o dragão não pareceu ter a ouvido. 

- Não fale assim com o seu mestre, sangue-ruim! – Nana agarrou o pulso 

dela e novamente a arrastou pela mansão – Agora Nana dá as ordens, e Nana vai 

lhe ensinar a ser a criada exclusiva do senhor Christopher! 

 

*** 

 

Mary se arrastou até a sua cama do quarto-depósito da mansão Doumajyd, 

depois de um dia inteiro sendo torturada pelo treinamento da elfa-doméstica, e 

soltou um grande suspiro por ter finalmente sido liberada para descansar. 

Haviam outros elfos pela casa, os quais Mary nunca tinha percebido antes. 

E eles estavam tão surpresos em vê-la ali com eles, quanto ela em vê-los 

circulando pela mansão. Porém, depois de um tempo, ela passou a pedir com 

todas as forças para não encontrar mais elfo algum, pois sempre que um aparecia, 

Nana o mandava para outro lugar e colocava Mary para terminar o serviço 

incompleto. Assim, ela passara o dia esfregando o chão da cozinha, lustrando os 

móveis e limpando as tapeçarias. Nana só ficou satisfeita quando Mary já tinha 

perdido a sensibilidade dos dedos.  

- Ahhhaaa... – ela enfiou o rosto no travesseiro, pensando que, pelo menos, 

depois de tanto esforço, iria poder dormir sem ser atormentada por pensamentos 

como vinha acontecendo nas últimas noites. 

Então, ela percebeu a sua esfera com a fumaça brilhando fracamente no 

escuro. Alguém estava tentado entrar em contato. Pensado que seria Vicky, já que 

não pudera falar com ela desde o dia anterior, para lhe contar como havia sido o 

seu Dia do Encanto, Mary se apressou em pegar a bola de cristal. 

Porém, foi outra pessoa quem surgiu na fumaça: 

- Me disseram que você está morando na casa do Chris. – disse Ryan 

Hainault, com um disfarçado tom sentido na voz. 

Mary pestanejou um tempo para a esfera, e tudo o que pôde pensar em 

dizer para ele foi:  
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- Me desculpe por não ter avisado. 

- Tudo bem. 

- Mas não pense coisas absurdas! – ela acrescentou – Foi idéia da Christy me 

trazer para cá! E agora estou trabalhando aqui na mansão para pagar de alguma 

forma o abrigo. 

- Trabalhando? 

- Como criada. – disse ela em um fiapo de voz. 

- Criada? – ele riu. 

- Sim...  

Mas depois disso, ela não sabia mais o que falar. E parecia ser o que 

momento que o dragão estava esperando para poder perguntar sem que ela 

fugisse do assunto: 

- Você... Você chamou o Chris no dia do Encanto, não? 

Novamente Mary encarou a esfera pensando. Tinha que medir bem as suas 

palavras para não acabar apertando mais ainda o nó desse assunto na sua vida: 

-... Eu disse para ele que... era tarde demais. 

- Como? 

- Sabe... não dá para ser como era antes. 

- Mas mesmo assim voltou para ele...Você está confusa, Mary, não está?... E 

eu sou um dos motivos dessa confusão, não sou? 

Mary não respondeu. 

- Bom... Será que isso quer dizer que eu ainda tenho chance? – perguntou 

ele com um sorriso – ... Boa noite, Mary. 

E ele terminou o contato, não dando chance para ela lhe dar uma resposta. 

 

  

Cap 50 – O desaparecimento de Vicky 

 

 

- Com licença. – pediu Mary entrando no quarto de Doumajyd – Vim 

limpar o seu quarto, senhor. 

- Oh! – exclamou Doumajyd pulando de uma poltrona onde estivera 

concentrado até pouco tempo em um dos seus livros de economia bruxa, e não 

sabendo muito bem o que fazer. 

Já fazia uma semana que os dois estavam tentando se adaptar com essa 

rotina, principalmente Mary. Mas nenhum deles tinha aprendido a como se 

comportar em momentos como aquele. 

Mary começou a recolher a bandeja com o lanche que havia trazido para o 

dragão naquela tarde, tentando ao máximo agir normalmente. 

- Já está mais acostumada? – perguntou Doumajyd. 

- Já estou me acostumando, senhor. 
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- Converse normalmente quando estivermos a sós, Mary! – ele não 

conseguia esconder o quanto o ‘senhor’ nas frases de Mary o irritava. 

- Mas se a Nana- 

- É uma ordem do Ilustríssimo Eu, e as minhas ordens estão acima das dela! 

- Se quer assim... – ela continuou com o seu serviço. 

- Mary? 

- O quê? – ela perguntou vagamente, pois estava concentrada em equilibrar 

a bandeja ao mesmo tempo em que usava a varinha para organizar o quarto, do 

modo como a elfa lhe ensinara. 

- Sobre... sobre o que você disso outro dia... Sobre um motivo para ficar 

aqui?... Você disse que precisava recomeçar... Você quer recomeçar comigo? 

Mary não pode continuar se concentrando no que fazia. Se ele tivesse feito 

essa pergunta naquele dia, a resposta provavelmente seria ‘sim’. Mas agora, 

pronunciar essas três letras e admitir o que queria parecia muito mais difícil do 

que trabalhar como se fosse uma elfa-doméstica na mansão. 

Porém, antes que ela tivesse tempo de pensar em algo para dizer ao dragão, 

ele tirou a bandeja das mãos dela e a abraçou, dizendo: 

- Se disser que sim, eu coloco tudo em risco por você! 

- Ah! – uma voz foi ouvida no corredor e os dois gelaram – Há quanto 

tempo, Nana! 

- Há quanto tempo, senhor MacGilleain! – exclamou a elfa usando o seu 

tom gentil – Seja bem vindo. 

- O Chris está? – perguntou o dragão. 

- Sim, senhor. Entre e fique a vontade. – com licença, senhor, vou buscar um 

chá para vocês. 

- Ei, Chris, você – ele entrou sem cerimônias no quarto – O que estão 

fazendo? 

Adam MacGilleain olhou abobado para uma Mary nervosa, que usava um 

esfregão de chão para limpar os vidros da janela, e para um Doumajyd afobado, 

que estava sentado em cima da sua escrivaninha lendo um livro de ponta cabeça. 

- Oh, Adam! – cumprimentou Doumajyd fingindo total surpresa. 

- Então é verdade que você está trabalhando com criada, Mary? – 

perguntou ele rindo. 

Ela parou de esfregar um armário e lançou um olhar mortal para 

Doumajyd, como se pedisse para quem mais meio mundo ele havia contado a 

novidade. 

- A Nana estava na porta e me deixou entrar. – comentou MacGilleain 

tirando o livro das mãos do amigo e o devolvendo do lado certo. 

- O quê?! – perguntaram Mary e Doumajyd e se entreolharam logo em 

seguida, ambos acrescentando mentalmente a pergunta ‘Desde quando?’. 
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- Por que se assustaram? – perguntou MacGilleain e depois acrescentou 

como se tivesse entendido a situação estranha que havia encontrado quando 

entrou – Por acaso estavam fazendo alguma coisa que não deviam? 

- É claro que não! – se apressou em negar o dragão e tentou mudar de 

assunto – E você, Adam?! O que veio fazer aqui? 

- Ah, é que eu não consigo falar com o Simon e ele não tem aparecido na 

Academia... Pensei que talvez você o tivesse visto. 

- Não o vi essa semana. – informou Doumajyd. 

- O que será que ele está aprontando?... – suspirou MacGilleain. 

- Ah, me desculpe. – pediu Mary retirando a sua esfera do bolso e saindo 

apressada para o corredor, e depois de um tempo ela voltou correndo e pediu e 

para Doumajyd – Posso ir até Hogwarts?! 

 

*** 

 

- Como assim ela sumiu? – Mary perguntou preocupada para a professora 

Karoline. 

- O que será que aconteceu? – perguntou a professora em tom de lamento, 

colocando de qualquer maneira os potes de doces em uma caixa de encomenda – 

Já vai fazer uma semana. 

- Uma semana?! – Mary se assustou ainda mais. 

- Sim, desde o dia do Encanto que não a vejo. 

Mary desistiu de apenas olhar a professora colocar os potes de forma errada 

na caixa, coisa que sempre era feita por Vicky, e começou a ajudá-la. 

- Sabe, a Vicky parece ser uma garota forte, mas não está imune a 

sofrimentos. 

- O que quer dizer, professora? 

- Ela foi atr{s do dragão dela naquele dia. E se ela recebeu um ‘não’ dele e 

ficou chocada... Lembra como ela ficou naquela vez? 

Mary lembrava muito bem de uma Vicky que mais parecia um zumbi 

andando pela estufa, chorando pelos cantos por Kevin Eckheart. E isso só dobrou 

a sua preocupação. 

  Daquela vez, Vicky a tinha por perto para poder chorar. Mas e agora? Se 

ela havia mesmo levado um fora de Simon e voltara ao seu estado zumbificado, o 

que ela teria feito sem Mary por perto? 

 

*** 

 

Ao tentar servir um prato de sopa para Doumajyd seguindo as instruções 

recebidas por Nana, Mary acabou se atrapalhando e derrubando todo o conteúdo 

do prato no dragão.  - Aaaah! Quente! – Doumajyd deu um pulo da sua 

cadeira, derrubando-a no chão. 
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- O que pensa que está fazendo, sangue-ruim?! – Nana se apressou em 

salvar o seu mestre, fazendo toda sopa quente sumir em um estalar de dedos – 

Preste atenção! 

- Me desculpa! Me desculpa! – Mary tentava de alguma forma remediar o 

que tinha feito limpando as vestes de Doumajyd com um guardanapo. 

- Perdoe, senhor Christopher. – pediu a elfa com uma reverência – A 

sangue-ruim está estranha desde que voltou, mas Nana vai castigá-la e- 

- O que aconteceu? – perguntou Doumajyd para Mary, ignorando 

totalmente o que a elfa falava. 

- Nã-não é nada. – disse Mary recolhendo o prato vazio, procurando não 

olhar para o dragão e saiu logo em seguida – Com licença, senhor. 

Nana analisou bem o olhar de preocupação do seu mestre que acompanhou 

a criada até ela sair da sala, e então fez outra reverência, que não foi percebida, e 

sumiu estalando os dedos. 

 

*** 

 

Apesar de já ter tentado várias vezes durante o dia sem sucesso, Mary 

tentava novamente a noite contatar a esfera de Vicky. Apenas a fumaça rodopiava 

por detrás do cristal, o que só fazia o seu desespero aumentar. 

Os pais da amiga ainda estavam para o exterior e, conforme a professora 

Karoline, em algum lugar que até mesmos as corujas estavam com dificuldades 

para chegar, o que significava que talvez eles ainda não soubessem da situação da 

filha. 

Em um pedaço de pergaminho, Mary anotava todos os possíveis lugares 

onde a ela poderia ter ido, e os conhecidos dela em Hogsmeade. Os lugares onde 

ela costumava ir com a professora Karoline para fazer as entregas e comprar 

ingredientes para os doces, as lojas, os lugares que elas costumavam visitar 

quando saiam juntas, a loja de poções... 

Com esse último item, Mary sentiu que um buraco se abria em seu 

estômago ao lembrar de algo: Nissenson também estava sumido, segundo 

MacGilleain. Seria possível os dois estarem juntos? 

- Mary, estou entrando! – disse Doumajyd abrindo a porta do quarto-

depósito. 

- EIII! E-ESPERA! – ela pulou da cama, onde estava sentada com a esfera em 

uma mão o pergaminho na outra, e tentou correr para a porta para impedi-lo, o 

que foi tarde demais – Não se entra assim de repente no quarto de uma garota! – 

rosnou ela – Tudo bem que a casa é sua, mas pode pelo menos bater antes?! 

- Isso não importa agora. – ele fez pouco do sermão dela – Vai me dizer o 

que aconteceu ou não? 

- O quê? 
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- Está na cara que aconteceu algo! – ele a empurrou de volta para trás e a fez 

sentar na cama e então procurou por um lugar, entre as quinquilharias do quarto, 

onde ele mesmo pudesse sentar – Se tiver algo que eu possa fazer eu faço! 

Mary o encarou por um momento, vendo uma cópia de Christy na sua 

frente. Doumajyd oferecendo ajuda de uma forma direta era algo que ela ainda 

não tinha visto. 

- É que... – ela começou pensando bem no que iria falar – A Vicky sumiu e 

eu estou preocupada que possa ter acontecido alguma coisa. Ela sempre fala 

comigo sobre as coisas que faz, mas na última semana... 

- Então vamos procurá-la! 

- ... Agora? – perguntou Mary perplexa. 

- Ora, já não faz uma semana? Vai esperar mais uma? – ele a pegou pelo 

braço a arrastou para fora do quarto – Até lá você já teria quebrado todos os pratos 

de sopa daqui! 

Na pressa de saírem, os dois não notaram a pequena elfa enrugada ao lado 

da porta do quarto, que ouvia tudo atentamente. 

 

 

Cap 51 – O primeiro amor de Nissenson 

 

 

 

Summer Vanderbilt entrou, como sempre, sem cerimônias na mansão 

Doumajyd e correu pela escadaria para chegar ao quarto do seu noivo. Porém, no 

meio do caminho, ouviu passos apressados vindos da direção de um dos 

corredores que davam para o hall e parou, reconhecendo de quem eram. Poderia 

reconhecer o som daqueles passos mesmo entre uma multidão. Então desceu 

alguns degraus e esperou que Doumajyd aparecesse para poder assustá-lo com 

um grito de boa noite. Mas assim que o dragão surgiu no hall, ela viu que ele 

levava alguém consigo, segurando firmemente pelo braço. 

- Se a Nana descobrir que eu sai vou levar uma bronca! – disse Mary Ann 

Weed, tentando se soltar. 

- Amizade é mais importante que broncas! – retrucou Doumajyd, pegando 

o seu casaco que estava perto da porta e escolhendo outro aleatoriamente, 

jogando-o em Mary logo em seguida – Tome.  

- Eu sei andar sozinha! – reclamou ela conseguindo, por um momento, se 

soltar. 

Mas Doumajyd a pegou novamente depois de colocar o seu casaco, 

dizendo: 

- Vamos rápido! 

E os dois saíram da mansão, Doumajyd praticamente correndo e arrastando 

uma Mary aos tropeços atrás dele. 
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Sem ter sido percebida, ainda parada na metade da escada, Summer 

acompanhou toda a cena sem conseguir pronunciar uma palavra. 

 

*** 

 

- O Simon ainda não apareceu também. – informou Doumajyd para Mary, 

saindo da loja de poções da família Nissenson em Hogsmeade – E o gerente falou 

que ele não voltou para casa nos últimos dias... Será que eles estão juntos? 

Ela deu um grande suspiro. Tinham pensado nessa possibilidade antes, mas 

agora a achava pouco provável. Se os dois estivessem juntos, Vicky entraria em 

contato para lhe contar, porque era justo o que a amiga queria. Por isso era mais 

provável ela estar sozinha, mesmo se Nissenson estivesse desaparecido também. 

- Não sei. – ela respondeu para o dragão, quando os dois voltara a andar 

pela rua – ...Mesmo que digamos que vamos procurar por ela, não temos pista 

nenhuma de onde ela possa estar. 

- Então vamos falar com o Departamento de Aurores! – decidiu Doumajyd. 

- Aurores?! – perguntou Mary surpresa, vendo ele pegar a sua esfera no 

bolso do casaco. 

- Claro, temos que-    

- NÃO! – ela o impediu de começar um contato, tirando a esfera das suas 

mãos e a guardando no bolso dele novamente. 

- Mas... é a sua melhor amiga! – disse ele em tom de quem reclamava por ter 

sido repreendido ao fazer a coisa certa – Temos que colocar o Chefe dos Aurores à 

frente do caso! 

- Inacreditável. – Mary começou a rir da expressão dele e de como o dragão 

sempre tendia a resolver as coisas começando pelos extremos. 

- Ah! – ele apontou para algum lugar atrás dela e saiu correndo. 

Sem entender e pensando, por um momento, que ele tinha visto a sua 

amiga perdida, Mary se virou rápido procurando ver para onde ele tinha ido com 

tanta pressa. Mas tudo que avistou foi uma pequena venda de lanches trouxas, 

algo que havia se popularizado na cidade nos últimos tempos.  

Logo ele voltou sorridente segurando dois embrulhos, e ofereceu um deles 

a Mary educadamente: 

- Toma. 

Ela o encarou desconfiada. 

- É para você comer. – explicou ele, praticamente enfiando o embrulho 

embaixo do nariz dela. 

Ela pegou, mesmo contrariada, e ao abrir viu que era um cachorro-quente, 

no estilo americano. 

- Dizem que se ficar com fome a guerra acaba. – acrescentou ele, imitando a 

maneira como Nissenson costumava proferir suas frases sábias. 

- Se a guerra acaba, não é melhor ficar com fome? 
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- ... Coma logo! – rosnou ele depois de pensar por um tempo e não 

encontrar nada que equivalesse a uma resposta para rebater. 

Ele recomeçou a andar pela rua e Mary o seguiu, ainda apenas segurando o 

seu cachorro-quente, pensando que não era hora em se preocupar em ficar com 

estômago cheio. 

- Aquela vez... – começou ele – Em Nova York... nós não comemos juntos. 

Fora apenas há algum tempo atrás, mas, para Mary, parecia que mais de 

anos se haviam passado desde a vez em que ela finalmente reencontrara o dragão. 

Tanta coisa tinham acontecido desde então que Doumajyd ter falado disso justo 

naquele momento, a surpreendeu. 

- Eu estava me esforçando, – ele deu um meio sorriso – achando que agindo 

daquela maneira seria o melhor... Mas poder estar aqui com você novamente... Me 

fez entender o que realmente é importante. 

Mary o encarou sem conseguir falar alguma coisa e isso pareceu deixar o 

dragão constrangido. Para disfarçar, ele tentou enfiar metade do cachorro-quente 

de uma vez na boca. Mas acabou se engasgando e disse tossindo: 

- Que coisa ruim! 

- Como pode comida ser ruim?! – perguntou Mary tentando parecer 

irritada, para disfarçar que também tinha ficado sem-graça com o que ele dissera – 

Você é que é fresco para comer comidas trouxas! – e para confirmar o que dissera 

ela deu uma mordida com vontade no seu lanche, mas fez uma careta logo em 

seguida – Credo! Está ruim mesmo! 

Doumajyd começou a rir e ela não teve outra opção a não ser acompanhá-

lo. 

 

*** 

 

- Então os dois estão desaparecidos... – disse MacGilleain, depois de ouvir o 

relato das buscas fracassadas de Doumajyd e Mary na noite passada – E desde o 

Dia do Encanto? 

Eles haviam se reunido na casa do antigo dragão da Lufa-lufa e, depois de 

terem que provar os doces feitos pela senhora MacGilleain, conversavam sobre o 

que poderia ter acontecido com os dois desaparecidos. 

- Tem alguma idéia, Adam? – perguntou Mary – Do que possa ter 

acontecido nesse dia? 

- Bom, não nesse ano, mas no ano passado, aconteceu alguma coisa. 

- Alguma coisa? – perguntou Doumajyd curioso, se inclinando na poltrona 

em que estava para poder ouvir com mais atenção. 

- Lembra da amiga de infância do Simon, Chris? – perguntou MacGilleain. 

- Ah, o primeiro amor do Simon, não é? 
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- O primeiro amor dele?! – perguntou Mary pensando que poderia 

conseguir alguma pista, já que esse era um assunto que esteve incomodando a 

Vicky nos últimos dias. 

- Isso. No ano passado, eles se reencontraram depois de muito tempo, mas 

ela desapareceu novamente logo em seguida. 

- Ele fez alguma coisa para ela? – inquiriu Doumajyd. 

- Não que ele tenha contado. – disse MacGilleain encolheu os ombros. 

- Simon idiota. – suspirou Doumajyd voltando a se largar na poltrona – 

Levou um fora dela? 

- Foi por isso que ele ficou tão agressivo do ano passado para cá? – diante 

dos olhares confusos dos outros dois, Mary tentou explicar a sua pergunta – 

Acontece que ele sempre tinha sido o Dragão inteligente. Ele era o aquele que 

procurava não discutir o que era inútil ser discutido... Mas, antes de se formar e 

mesmo depois, ele parece perder a calma mais facilmente. 

- Verdade. – comentou Nissenson – E pensando nisso, ele começou a ter 

esse comportamento depois desse dia. 

- Mas... – começou Doumajyd como se tivesse lembrado de uma informação 

importante – Ele já não tinha levado um fora dessa garota quando estávamos no 

quinto ano? 

- Duas vezes? – surpreendeu-se Mary – O Simon? Da mesma garota? 

- Isso é um ‘notauque’, não? – comentou Doumajyd rindo, indicando que 

ele tinha feito uma piada – ...Que foi? Por que me olharam assim? 

- Como ela era, Simon? – investigou Mary, tentando fazer a conversa voltar 

ao rumo da qual Doumajyd quase a tirou. 

- Eu não a conhecia muito bem. Parece que a mãe dela era uma especialista 

em poções perigosas, e ela trabalhava em uma das lojas da família Nissenson há 

anos. Por isso os dois sempre se viam, mesmo fora de Hogwarts... Sabe alguma 

coisa, Chris? 

- Não lembro direito dela. Era aquela menina chorona, um ano mais velha 

que nós, não? Ela sempre ficava quieta em Hogwarts... Acho que só o Simon 

notava ela lá. 

- Ela era... filha de alguém que trabalhava na loja da família do Simon? – 

perguntou Mary, sentindo o seu estômago afundar, e fazendo uma ligação com 

algo que sabia – Espera aí! Adam! 

- O quê? – perguntou ele como se tivesse sido acusado. 

- Antes do Dia do Encanto vocês foram visitar a Vicky no lugar onde ela 

estava tendo aulas de poções, não foram? 

- Fomos. 

- E vocês viram a professora dela? 

- Parece que ela não pôde ir naquele dia. 
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- Ela foi sim! Ela estava ensinando a Vicky a fazer os chocolates! Ela contou 

para a professora Karoline que assim que viu vocês entrando saiu correndo e não 

voltou mais. E parece que o Simon também saiu de repente da aula, não foi? 

- Ele foi mesmo. – concordou MacGilleain – Mas não me disse o motivo. 

- A professora Karoline contou, no dia que fui para Hogwarts, que a Vicky 

havia comentado que o Simon foi embora depois de ter vistos os frascos de poções 

da professora! 

- E? – perguntou Doumajyd, não vendo nenhuma lógica no que ela falava. 

- O nome dessa amiga de infância do Simon não seria Hannah McPherson? 

Os dragões se entreolharam, e Mary não precisou que nenhum deles 

confirmasse, pois isso já indicava a resposta. 

 

 

 

Cap 52 – Artesã de frascos 

 

 

 

- Agora faz sentido, não faz? – perguntou Doumajyd enquanto ele e Mary 

andavam pelas ruas de Hogsmeade – Os dois terem desaparecido. 

- Hum... 

Na verdade, Mary achava que não fazia muito sentido, porque ainda não 

via o motivo para eles terem desaparecido. Depois da conversa com MacGilleain, 

apenas conseguiram achar um rumo para investigar, mas nada mais concreto. 

Foi pensando nisso que Mary lembrou de algo que talvez pudesse ajudar: 

- Por acaso conhece a história da moto do Simon? – ela perguntou para o 

dragão. 

- História sobre a moto? – repetiu ele, já dando a entender que não sabia 

mais do que ela. 

- Ele disse que não leva mais ninguém na moto dele. E a professora 

Karoline nos contou que isso tinha relação com um amor antigo dele... Com 

certeza isso tem a ver com a professora da Vicky... Será que ele não leva ninguém 

por que ainda gosta dela? 

- Com certeza que eles ainda estão em retângulo! – confirmou o dragão. 

Mary teve que parar para tentar conseguir compreender o que ele dissera. 

- Não seria um triângulo amoroso? – ela deduziu. 

- Triângulo? – perguntou ele confuso – Acho que não daria certo. 

Felizmente, eles haviam chegado ao local onde acontecia o curso de poções 

de Vicky, e Mary não precisou explicar para o dragão quais eram as diferenças 

entre um triângulo e um retângulo. 

Na recepção havia apenas uma bruxa distraída com uma revista de fofocas 

e mal olhou para eles quando entraram. Porém, quando ela percebeu que estava 
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diante de Christopher Doumajyd, líder do D4, quase caiu da sua cadeira e se 

apressou em se mostrar como a recepcionista mais eficiente do mundo:     

 - Em que posso ajudá-lo, senhor? 

- A professora McPherson está? – perguntou Mary, reparando que uma 

outra bruxa, que vinha pelo corredor, dera meia volta e correra para onde eram as 

salas de aula. 

- Não. – respondeu ela um tanto seca para Mary, já que havia dirigido a 

pergunta para o dragão – A senhorita McPherson não está mais dando aulas aqui. 

Logo em seguida, várias bruxas saíram das salas e vieram espiar na 

recepção, provavelmente depois de terem sido comunicadas pela bruxa que saíra 

correndo. Quando confirmaram a ilustríssima presença, ficaram todas 

alvoroçadas, como Mary já tinha acostumado a ver em Hogwarts quanto se 

tratava dos dragões. Porém, o mais incomodado com aquilo parecia ser o próprio 

dragão, que lançava olhares mortais para as moças sorridentes, e essas se sentiam 

no mínimo honradas por ele olhar na direção delas. 

- Mas o que ela disse por ter parado de vir dar aulas? – insistiu Mary. 

- Ela simplesmente parou. – disse a recepcionista com muita má vontade. 

- Simplesmente parou?! – perguntou Doumajyd. 

Uma enxurrada de gritinhos excitados percorreu a pequena platéia, que 

ficaram eufóricas em poderem ouvir a voz do herdeiro mais poderoso da 

sociedade mágica. Com isso, a recepcionista se mostrou mais interessada em 

contar detalhes: 

- Sim. Ela disse que iria se mudar por vários motivos e deixou de ministrar 

as aulas aqui. 

- Mas para onde ela se mudou? – perguntou Mary. 

- Não sabemos. – a bruxa voltou ao seu estado normal de resposta, e Mary 

percebeu que não conseguiria saber mais do que aquilo. 

 

*** 

 

Nissenson aterrissou com sua moto na entrada de uma propriedade cercada 

por um grande muro de pedra, praticamente todo revestido de musgo, indicando 

o quão antigo eram as construções que guardava. No portão de madeira havia 

uma placa que dizia simplesmente: Frascos Artesanais. Apesar de já estar no 

começo da primavera, um vento gelado varria toda aquela região, uma das mais 

frias do país. 

Depois de um tempo, em que ficara apenas olhando para o portão de 

madeira, como se decidisse se entraria ou voltaria pelo mesmo caminho que viera, 

Nissenson tirou o seu capacete e desceu da moto. Com a mesma decisão, ele 

entrou pelo portão, empurrando a sua moto para não fazer barulho. 

Lá dentro haviam uma casa da época feudal, que parecia ter passado por 

várias reformas e adaptações, e outras várias construções também de pedra, onde 
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pareciam funcionar diversas oficinas. Foi de frente para uma dessas que ele parou 

com a moto, deixando-a e levando consigo apenas uma pequena caixa, que 

segurava firmemente nas mãos. Então, passou a observar os bruxos que 

trabalhavam lá dentro. 

Da porta podia se ver que eles trabalhavam com a fabricação de vidros 

coloridos, usando fogo mágico, e estavam muito concentrados para notarem a 

visita. Mas os olhos de Nissenson recaiam sobre uma única pessoa, que se 

ocupava em modelar com a varinha pequenos frascos. 

Quando Hannah McPherson sentiu a presença de alguém na porta e olhou, 

acabou errando o que estava fazendo e estragou o seu vidro. Então, tirando as 

luvas que usava e limpando o rosto em uma toalha, ela disse algo para um rapaz 

que trabalhava ao seu lado e foi até a entrada. 

- Simon! – cumprimentou ela, usando um tom que mais sugeria 

preocupação do que felicidade por vê-lo – Por que está aqui? 

- Eu... estava passando. – respondeu ele, tentando mostrar que fora uma 

simples coincidência – E resolvi visitar esse lugar. 

Ela saiu de dentro da oficina, não ousando olhar diretamente para ele, o que 

poderia revelar o que ela pensava sobre ele estar apenas ‘passando’. Então viu a 

moto e correu até ela, comentando: 

- Ah, eu achei que nunca mais veria ela de novo! 

- Esse lugar não mudou nada, não é? – perguntou ele, tentando começar 

outro assunto ao chegar até ela – Antigamente costumávamos vir muito aqui. 

- No que depender do meu tio, esse lugar vai ser assim sempre. – comentou 

a bruxa. 

- Isso... – ele mostrou a caixa e entregou para ela – Me pediram para 

devolver... caso eu a visse. 

A professora abriu a caixa e se deparou com a sua colação de frascos, que 

ela usava nas suas aulas de poções. 

- Eu... eu achei que você iria querer eles de volta, já que são importantes. 

Hannah McPherson ficou olhando para os frascos por um tempo e então 

fechou a caixa dizendo: 

- Sabe, hoje eu sei fazer frascos muito melhores do que estes. 

- Mas estes foram os primeiros que você fez! – disse ele não conseguindo 

esconder que achava que ela pensar daquele modo fosse um absurdo – Lembra? 

Ficamos o dia inteiro para conseguir fazê-los!... – e então admitiu – Quando eu 

lembrei disso, fiquei com saudades daqui. 

- Me desculpe por fazê-lo vir aqui me devolver isso. – disse ela, rindo da 

reação dele – Mas eu não preciso mais desses frascos. Não vou mais dar aulas. 

- Por que não? – perguntou ele perplexo – Você pode ser melhor do que a 

sua mãe se quiser. 
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- Minha mãe foi uma grande bruxa, e eu sou muito grata pela sua família 

ter dado condições para ela demonstrar o seu talento com poções. Mas... havia 

apenas um motivo para eu continuar em Hogsmeade, e continuar dando aulas. 

- E que motivo era? 

- Ele perdeu o sentido há um ano atrás. – respondeu ela com um sorriso, 

que dizia isso já não importava mais. 

Nissenson reparou que, mesmo ela sorrindo, os seus olhos não eram 

capazes de sorrir.  

- Você está muito ocupada? Posso esperar até terminar o seu trabalho? 

Ela olhou mais uma vez para a moto, e então disse, como quem não podia 

dar uma outra resposta: 

- Pode. Logo eu termino. Fique à vontade. 

E com mais um sorriso fraco, ela voltou para a oficina. Nissenson se apoiou 

na moto, olhando em volta, e murmurou para si mesmo: 

- Finalmente a encontrei... 

 

*** 

 

- Tem certeza disso? – perguntou Mary andando apressada, seguindo os 

passos largos de Doumajyd. 

- Sim. Sabe como a família do Adam é capaz de conseguir qualquer 

informação! Ele me disse que viram ela andando por essa região. 

Os dois haviam aparatado em um vilarejo fora dos limites de Hogsmeade e 

de Hogwarts. Segundo o que MacGilleain falara, Vicky fora vista vagando pelos 

arredores, um lugar conhecido por ser coberto de vegetação mágica variada. 

- Parece que você está se divertindo, não é? – comentou Mary, depois de ver 

Doumajyd pulando em cima de um muro de pedras baixo na beira da estrada e 

passar a tentar andar se equilibrando.   

- Estou mesmo. – admitiu ele, um tanto sério, pulando do muro da frente 

dela – Porque agora posso estar com você em qualquer hora. 

Mary não conseguiu responder, tamanho o estado de sem-jeito que ficara. 

Mais uma vez confirmando que nunca estava preparada o suficiente para ouvir o 

que o dragão falava. 

- Por que a cara de sem-graça? – perguntou ele a seguindo. 

- Não estou sem-graça! – disse ela brava. 

- Ah, esqueci que essa é a sua cara normal. – provocou ele. 

- Quer apanhar?! – perguntou ela, se esquecendo completamente do motivo 

pelo qual estava ali. 

Mas antes mesmo dela terminar de levantar o punho no ar em forma de 

ameaça, Doumajyd apontou para algum lugar atrás dela, além do muro de pedras: 

- Olha! 

Assim que Mary viu o que era, gritou: 
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- Vicky! 

A garota andava muito devagar, quase se arrastando, e não parecia muito 

certa de onde estava indo. Ao procurar, lentamente, por quem falara seu nome, ela 

deu um pequeno sorriso e logo em seguida desabou no chão, como se as suas 

forças tivessem se esgotado. 

- VICKY! – Mary saiu correndo, pulou o muro e atravessou toda a distância 

que os separavam, sendo seguida por Doumajyd. 

 

 

Cap 53 – Observem em silêncio 

 

 

 

Mary e Doumajyd levaram Vicky até a ala hospitalar de Hogwarts, onde 

uma curandeira a examinou e informou que não havia nada grave com ela, apenas 

exaustão. 

- ...Tomara que não seja nada sério. – suspirou Mary, sentada ao lado da 

cama, observando a amiga descansar. 

 - O que será que é isso? – perguntou Doumajyd, entregando para Mary um 

caderninho de anotações, que eles haviam encontrado sendo segurado firmemente 

nas mãos de Vicky quando ela desmaiara. 

Mary pegou o caderninho e Doumajyd sentou ao seu lado para poder ver 

também. Ele estava repleto com nomes de lugares, muitos deles já riscados. 

- Parece... parece que ele esteve nesses lugares. – comentou Mary passando 

as folhas. 

Foi nesse instante que Vicky respirou forte, como se estivesse voltando a si, 

e então abriu os olhos. Mary colocou o caderninho de lado e voltou toda a sua 

atenção para a amiga: 

- Vicky? Como está se sentido? Tudo bem? 

- ...Onde eu estou? – perguntou a garota. 

- Em Hogwarts. – respondeu Mary. 

- Ah... – ela olhou em volta confirmando, e então se afundou ainda mais no 

lugar em que estava – Eu... estou bem. 

- O que estava fazendo vagando sozinha a noite? – perguntou diretamente 

Doumajyd, e acabou recebendo uma cotovelada de Mary pela falta de delicadeza. 

- Não precisa falar agora, Vicky. – acrescentou ela tentando remediar o que 

o dragão fizera. 

 - Eu preocupei vocês, não? – começou ela, como se pedisse desculpa – 

Preciso explicar... No Dia do Encanto, fui entregar os chocolates que eu tinha para 

o Simon. Ele falou só comigo, e por isso fiquei com muitas esperanças. – ela deu 

um sorriso fraco e se recostou melhor, para poder conversar com eles – Mas... 
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*** 

 

- Eu queria perguntar uma coisa. – disse Nissenson depois de levar Vicky 

para os fundos da loja, onde poderia conversar sem serem perturbados pelo 

tumulto do Dia do Encanto. 

Vicky, que segurava a sua mochila, só esperando o melhor momento para 

retirar o seu embrulho, acabou perdendo o seu sorriso ao perceber o tom de voz 

sério que ele usava. Então, desistindo totalmente de dar seus chocolates, vendo 

que esse não era o propósito dele ao chamar somente ela para entrar, perguntou: 

- O quê? 

Ele procurou por entre armários antigos e retirou uma caixa de madeira 

empoeirada e antiga, colocou-a na frente de Vicky e a abriu. No mesmo instante, a 

garota reconheceu os frascos coloridos que via, e exclamou: 

- São como os que a professora Hannah usa! 

- A Hannah... esteve em Hogsmeade por todo esse tempo, não é? – 

perguntou Nissenson, como se estivesse admitindo isso. 

Com isso, Vicky confirmou sua suspeita sobre o que conversara com a 

professora Karoline do dia anterior. Nissenson e a sua professora de poções se 

conheciam há muito tempo, e ela não fora qualquer pessoa na vida dele. 

- Ela... – Vicky pensou bem no que ia dizer – Ela não está mais em 

Hogsmeade. O pai dela tem uma imobiliária bruxa em Londres, onde ela 

trabalhava durante a semana, mas ela vivia em Hogsmeade. Mas... depois de 

ontem... ela disse que iria embora, que estava se mudando. 

- ... Fugindo de novo. – comentou Nissenson para si mesmo. 

Diante disso, Vicky teve coragem para perguntar uma coisa que já há algum 

tempo estava a incomodando: 

- Simon... Por acaso, a professora Hannah é aquela bruxa que chamou você 

para ir a um lugar ao nascer do sol? 

 

*** 

 

- Ao nascer do sol? – perguntou Mary confusa. 

- No ano passado, – Vicky explicou – alguns dias antes do Dia do Encanto, 

alguém foi visitar o Simon em Hogwarts. Quando eu cheguei na antiga Ala dos 

Dragões, ouvi uma moça dizer isso e sair logo em seguida, apressada. Eu 

perguntei quem ela era para o Simon, mas ele não me respondeu. Apenas me 

perguntou ‘É certo chamar alguém para ir a um lugar no Dia do Encanto logo ao nascer 

do sol?’. Naquele dia eu ri e respondi que não fazia sentido algum. Então ele disse 

‘Vou parecer um idiota se eu for. Não tenho tempo para isso.’ – ela respirou fundo mais 

uma vez para conseguir continuar – E eu concordei, porque não queria que ele 

saísse do castelo justo no Dia do Encanto. 

- Então ele não foi? 
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- Foi minha culpa! – Vicky quase chorou – Eu atrapalhei a professora 

Hannah! Mesmo não a conhecendo na época, foi muito egoísmo da minha parte! E 

por isso os dois estão sofrendo! Eu disse isso para o Simon no Dia do Encanto, mas 

ele falou para eu não me preocupar porque, na verdade, ela nunca gostara dele. 

- Não gostava? – Mary ficou confusa. 

- Ele disse que o que ela queria com aquele convite era dar um fora nele, 

porque na verdade ela gostava do irmão dele. 

- Irmão?! – Mary se surpreendeu e então encarou Doumajyd, perguntando – 

Simon tem um irmão? 

- Sim. – confirmou o dragão – Um irmão quatro anos mais velho. Mas eles 

são totalmente contrários. Apesar de não ser o filho mais velho, o Simon sempre 

foi o que mais se preocupou com a reputação e as tradições dos Nissenson. Já o 

seu irmão nunca valorizou a sua posição de herdeiro. Por isso ele desapareceu e 

foi deserdado. Ninguém sabe onde ele está, e o Simon não fala sobre ele. Eu 

mesmo nunca o vi. 

- As tradições... – murmurou Mary, mais uma vez se deparando com 

questões nem um pouco normal para sangues-ruim como ela. 

- Foi quando esse irmão desapareceu que a amiga do Simon começou a 

chorar. – finalizou Doumajyd – e foi quando o Simon falou que não se importava 

mais com ela. 

- Mas ele se importa, não é? – questionou Mary – Pensou nela esse tempo 

todo. Por isso não deixa ninguém subir na moto. 

- A moto, – contou Vicky – era do irmão dele, e a Hannah adorava passear 

nela. A família dela fabrica frascos para poções em um lugar no interior, e eles iam 

muito para lá, desde crianças. Isso era importante para eles... Então, eu entreguei 

para o Simon os frascos que a professora Hannah havia deixado na escola e que eu 

tinha me encarregado de levar para o pai dela em Londres... E fui embora, e não 

consegui parar de pensar no que a professora queria ter dito para ele no Dia do 

Encanto ao nascer do sol. 

- Então, é isso que você esteve fazendo desde aquele dia? Procurando por 

esse lugar? 

- O Simon me contou que era perto daquele vilarejo. Então pensei que, se 

fosse até lá, conseguiria descobrir alguma coisa, e consertar o que eu fiz. 

    

*** 

 

- Então ela estava procurando por esse lugar? – perguntou MacGilleain, 

depois de ter ouvido todo o relato do que acontecera de Mary e Doumajyd. 

- Sim. – confirmou o Mary – E depois de se recuperar, ela voltou para o 

vilarejo. 

- Mas, como? – perguntou ele surpreso – Como deixaram ela sair de 

Hogwarts novamente? 
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- Eu pedi. – respondeu o líder do D4. 

MacGilleain encarou Mary, como se perguntando como ela havia 

concordado com aquele absurdo. 

- Sabe, eu conheço a Vicky há muito tempo e nunca a vi daquele jeito, tão 

preocupada. É como se ela não fosse conseguir fazer mais nada na vida se não 

resolver esse problema. 

- Então, não seria melhor se a ajudássemos? – pediu MacGilleain. 

- ‘Observem em silêncio, por favor’ . – repetiu Mary, e então explicou – Eu 

nunca vi ela pedir algo com um olhar tão forte e determinado como aquele... A 

Vicky- 

Mas Mary não pôde terminar de falar, porque no mesmo instante 

Nissenson apareceu na Ala, carregando uma grande caixa repleta de verduras e 

ervas, e cumprimentou todos: 

- Olá! Soube que estavam em uma reunião aqui. – ele colocou a caixa no 

meio da mesa e sentou em um lugar vago – ...O que houve? Por que essas 

expressões de preocupados? 

- Onde você estava?! – MacGilleain quebrou o silêncio de espanto dos três – 

Deixou todos preocupados! 

- Então isso é por mim? – perguntou ele rindo – Eu estava passeando. 

- Passeando? – perguntaram Mary e Doumajyd em coro, não acreditando na 

resposta. 

- E trouxe presentes! – ele apontou para a caixa – Podem pegar o que 

quiserem... Mas, realmente, o tempo não estava muito bom para se viajar de moto. 

- Sabe, Simon, você- 

Novamente Mary foi cortada, dessa vez por Doumajyd: 

- Simon, vai fazer alguma coisa agora? 

O Dragão Nissenson o encarou, não tendo certeza do que responder, já que 

não tinha certeza da intenção da pergunta, e então perguntou: 

- Por quê? 

- Porque, – Doumajyd levantou do seu lugar e o puxou pelos ombros para 

que levantasse também – às vezes sair só nós dois não é tão ruim assim, não? 

E então arrastou o amigo consigo, não dando chance nem para ele 

questionar qualquer coisa. 

- O que ele está aprontando? – perguntou Mary desconfiada, depois dos 

dois terem saído. 

- Não se preocupe. – a tranqüilizou MacGilleain, dando uma olhada no 

conteúdo da caixa – Não importa o tamanho da besteira que o Chris fala, ele 

continua sendo o líder do D4... Quer cenouras? 

Mary foi para verificar os ‘presentes’ quando percebeu a sua esfera 

tentando chamar a sua atenção no bolso do casaco. E assim que a pegou na mão, a 

miniatura de Vicky se formou. 
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Cap 54 – Uma nova chance 

 

 

- Encontrei! – declarou Vicky assim que voltou para a estufa de Hogwarts 

onde Mary esperava por ela. 

- Mesmo? Que bom!... E agora? 

- Agora? – ela suspirou e se sentou ao lado de Mary, parecendo novamente 

exausta – Preciso que ele vá lá ao amanhecer... essa vai ser a parte mais difícil.  

- Ele está com o Doumajyd. – contou Mary – Posso pedir para que ele fale 

sobre isso e o convença a ir. 

Mary pegou a sua esfera no bolso do casaco ao mesmo tempo em que 

perguntava: 

- E então, o que tinha lá? 

- Algo importante. – respondeu Vicky com um sorriso – Algo muito 

importante para o Simon e a professora Hannah. 

 

*** 

 

- Simon, – começou Doumajyd, depois de ter voltado de sua chamada 

particular pela esfera, e se sentando na frente do amigo no bar – somos amigos há 

muito tempo, não? 

O Dragão Nissenson limitou-se a lhe lançar um olhar de quem sabia que 

havia várias intenções por detrás daquela pergunta: 

- Hum? 

- Não somos mais pirralhos e você sabe que não consegue esconder que há 

algo acontecendo com você. 

- ...Nem eu mesmo sei direito o que está acontecendo. – confessou 

Nissenson com uma risada fraca, tomando mais um gole da sua bebida. 

- Por que não tenta me contar? – pediu Doumajyd confiante – Eu posso no 

mínimo ouvir a sua história. 

Nissenson pensou por um tempo, achou a oferta razoável vindo de quem 

vinha, e então falou: 

- Quando eu percebi, já havia saído de casa e estava voando com a minha 

moto para um lugar que eu não visitava há muito tempo... 

 

*** 

 

Hannah havia terminado o trabalho e convidara Nissenson para entrar na 

casa e tomar uma caneca de chocolate-quente com ela. 

- Eu... pensei em me desculpar por não ter feito o que você me pediu no ano 

passado. – disse Nissenson sem jeito. 
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Apesar dela se mostrar calma, ficou bem visível que o pedido repentino de 

desculpas a surpreendera. 

- Mas, – ele continuou, sem tirar os olhos da sua caneca, tentando falar algo 

que tirasse todo o efeito da frase anterior – você sempre dá um jeito de aparatar no 

mesmo instante em que me vê, não é mesmo?... Você parou de dar aulas por que 

eu fui até lá? 

- ...Foi por causa disso que você veio até aqui? – ela respondeu com outra 

pergunta. 

- É estranho, não? Somos amigos de infância, mas nem conseguimos nos 

cumprimentar direito quando finalmente nos revemos. 

 Ela não conseguiu esconder que concordava com aquilo e que sabia que 

tinha grande parte da culpa por aquilo. 

- Mas... eu não me mudei pra cá por sua causa, Simon. 

- Hannah, eu- 

- E como vai todo mundo? 

- O quê? 

- Seus pais? Estão bem? E os Dragões? 

- Ah... estão todos bem, sim. 

- E o Stuart? 

Foi a vez de Nissenson se surpreender com a pergunta. 

- Alguma notícia dele desde que desapareceu? – acrescentou ela vendo a 

reação dele. 

- Não. – respondeu o dragão simplesmente, deixando claro que não queria 

falar daquele assunto. 

 Dessa vez, a bruxa não conseguiu esconder o seu tom desapontado: 

- Ah, é... quer mais? 

E isso foi o suficiente para que Nissenson reunisse coragem para perguntar: 

- Você gostava dele, não é? 

- Como? – perguntou ela, distraída em servir mais chocolate para ele. 

- Quando o meu irmão foi embora, você ficou chorando pelos cantos. 

- Claro que eu fiquei! – disse ela rindo – Nós sempre estávamos juntos, e ele 

decidiu ir tão repentinamente que eu levei um susto! Naquela época eu não 

consegui entender. 

- E... ainda hoje você chora por ele? 

Ela lhe lançou um olhar carregado, mostrando que havia entendido o que 

ele queria dizer com a pergunta, e então disse: 

- Não. Ele foi como um irmão para mim, e por isso chorei muito. Mas hoje 

eu entendo o que ele fez e penso que foi o certo. E é só isso. 

- E eu... também era um irmão para você? 

Diante dessa nova pergunta, ela pensou bem no que falar, mas assim que 

abriu a boca para dar uma resposta, alguém surgiu na porta. 
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- Hannah, vou sair daqui a pouco. – informou um rapaz, o que estava 

trabalhando com ela antes. 

- Eu já vou. – respondeu ela com um sorriso – Me espere só mais um pouco. 

Nissenson olhou dela para o rapaz e achou que ele a tratava com muita 

intimidade. Diante disso, o rapaz o cumprimentou com um alegre aceno de cabeça 

e saiu, sem falar nada. 

- A Vicky... – começou ela, feliz por poder mudar de assunto com a 

intromissão – É uma boa garota, não é? Eu a conheci a há pouco tempo, mas posso 

dizer com certeza que ela gosta muito de você. Uma pessoa como ela, que pense 

tão puramente em você, acho que não existe. É melhor tratá-la com carinho! Ela foi 

a aluna mais dedicada para quem já ensinei! 

- Hannah, você não quer dar um passeio na moto? – perguntou Nissenson, 

tentando achar algum meio de manter a conversa, vendo que a professora a levava 

para um ponto final. 

- Eu vou me casar. – anunciou ela, de forma tão repentina quando a 

pergunta dele. 

Nissenson ficou chocado e não conseguiu mais dizer nada. 

- Aquele era meu noivo. – explicou ela sorrindo – Ele é o aprendiz do meu 

tio. Na minha família, somente eu herdei o dom para fazer estes frascos, e 

pretendo continuar com isso. Ele tem um talento nato, que desenvolveu 

trabalhando aqui. Nosso trabalho em equipe resulta nos melhores frascos já 

produzidos. Meu tio disse que minha mãe ficaria orgulhosa de mim... Ele, – ela se 

referiu ao seu noivo – também é uma boa pessoa. Uma pessoa que pense tão 

puramente em mim como ele... não deve existir. 

Essas últimas palavras atingiram Nissenson como flechas, por que era 

exatamente isso que ele vinha fazendo há muito tempo. 

 - Sabe, às vezes as coisas não são do jeito que imaginamos que elas 

poderiam ser. E, talvez elas não aconteceram para que algo melhor aconteça... A 

vida é cheia de momentos injustos, e na paixão há muito mais injustiça. Só de gostar de 

alguém, você já pode estar machucando outra pessoa.  – ela recitou – Stuart disse isso 

uma vez para nós, lembra? Quando estávamos fazendo aqueles frascos. 

Ele confirmou com um sinal de cabeça. 

- Hoje, relembrando dessas palavras, eu posso dizer que ele pensou muito 

antes de abandonar vocês. Já naquela época ele sabia que teria que escolher entre a 

família ou ser quem ele queria ser... Ele sempre soube que você seria o herdeiro 

perfeito, e que seria feliz sendo assim. Mesmo assim, deve ter sido difícil para ele 

ter feito essa escolha... Por isso, eu quero me esforçar em deixar o passado nas 

lembranças e ser feliz com o que eu tenho agora. Assim, quando ele voltar, ele não 

irá se arrepender, pensando que eu me machuquei por ele ter sido feliz... 

- Eu... – Nissenson entendeu que não havia mais nada que pudesse falar 

para ela, além de uma única coisa – Espero que você seja feliz. 

- Eu também, Simon. – ela agradeceu com um grande sorriso. 
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*** 

 

- Eu fui um completo idiota indo até lá. Só confirmei o que eu já sabia: eu 

nunca fui uma opção para ela. 

- Simon. – Doumajyd tentou falar com ele. 

- Mas eu não estou deprimido! – disse ele terminado sua bebida em um 

grande gole e fazendo um sinal para que mais uma viesse para a mesa – Não tem 

como algo ter terminado sem ao menos ter começado! – ele olhou bem para o seu 

novo copo e se afundou ainda mais no seu lugar admitindo – Desde o começo já 

havia terminado... 

- Simon. – Doumajyd tentou mais uma vez. 

- O quê? – ele o encarou por cima da bebida. 

- Sabe o lugar onde ela tinha marcado de se encontrar com você? 

- Hum? 

- Lembra onde era? 

- Era... – ele apontou incerto para o seu lado, então pensou melhor e olhou 

para o outro lado – Onde era mesmo?... 

- A amiga da Mary procurou por isso desde o Dia do Encanto para você, 

sem parar. 

- ... Ela... fez isso? 

- Sim, até ficar exausta. E ela encontrou esse lugar e disse que há algo 

importante lá... Agora, você é quem deve decidir se vai ou não. Novamente, ao 

amanhecer, você tem um encontro. Mas, dessa vez, que estará esperando será a 

Vicky. 

Nissenson voltou a encarar o copo, mas seus olhos estavam em algum 

ponto muito além dele. 

- Eu não vou. – respondeu ele decidido – Não vale mais a apena. 

 

 

  

Cap 55 – Algo importante 

 

 

De pé, diante do mesmo muro que ficava perto do lugar onde havia sido 

encontrada por Mary e Doumajyd, Vicky esperava. Ainda estava escuro e o ar era 

gelado naquela região do interior. Apesar de estar bem agasalhada, ela não parava 

de esfregar as mãos e dar pequenos pulinhos no mesmo lugar, mais pelo 

nervosismo do que como um meio de se manter aquecida.  

Tinha visto Mary pedir para Doumajyd no dia anterior que avisasse 

Nissenson. Porém, não tivera confirmação alguma da parte do dragão se ele viria 

ou não. Por isso, consultava o seu relógio e a sua esfera a cada minuto. 
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Quando o céu começou a clarear, ela deu um suspiro de impaciência e 

subiu em cima do muro na esperança de conseguir ver mais longe, mas não havia 

sinal algum dele. Olhando para a direção do morro concluiu que, se ele não 

aparecesse nos próximos cinco minutos, perderiam o que podia ser a última 

oportunidade. 

Ela desceu novamente e pegou a sua esfera, decidida a falar com ele. 

Porém, nesse mesmo instante, ouviu um ronco a cima dela, e logo uma moto 

pousou na estrada de terra e parou na sua frente. Antes mesmo que Nissenson 

pudesse tirar seu capacete, Vicky o agarrou pelo braço e o puxou da moto, 

dizendo: 

- Vamos, antes que não dê mais tempo! Rápido! 

Pulando o muro, os dois correram pelo pasto e subiram toda a extensão de 

grama escorregadia até chegarem ao topo do morro. Lá havia apenas uma 

pequena parte onde o solo não era tão inclinado, e onde estava uma árvore já bem 

antiga. 

- O que tem aqui? – perguntou Nissenson ofegante, finalmente conseguindo 

tirar o seu capacete e olhando em volta. 

- Eu sei que fui uma intrometida, mas eu queria que você visse isso! 

- O quê? 

- Ali! – ela apontou para a árvore, no mesmo instante em que os primeiros 

raios de sol cortavam o céu. 

No momento em que a sombra fraca da árvore foi projetada no chão, o 

dragão pôde notar uma plantinha de caule fino, sem folhas e com uma única flor 

em tons de roxo e azul. A flor tinha suas pétalas enroladas em si mesma, 

formando o que parecia ser um caracol. Assim que os raios de sol foram o 

suficiente para começar a esquentar o ar, as pétalas se abriram, em um movimento 

que lembrava asas de borboletas, expeliram o seu pólen em uma nuvem 

esverdeada e logo em seguida a flor murchou e caiu, sem cor. 

Nissenson observou aquele minuto sem conseguir ter reação alguma, e 

somente quando Vicky falou, ele pareceu voltar a respirar: 

- Era uma rowjisuky, não era? A professora Hannah me falou sobre ela, que 

é uma planta rara. Por ser extremamente fraca e depender de vários fatores para 

poder desabrochar, desde o século passado não há registros de alguém que tenha 

visto esse evento. Por isso seu pólen é o ingrediente mais raro existente para 

poções, não é mesmo? 

Nissenson se deixou cair no chão e soltou seu capacete, que acabou 

descendo pelo morro sem ser percebido pelos dois. E, diante dessa reação, Vicky 

reuniu coragem para perguntar: 

- Era algo importante para vocês, não era? A professora Hannah me disse 

uma vez que houve uma época em que o que ela mais desejava era encontrar essa 

flor. 
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- Rowjisuky... – ele repetiu fraco, e então começou a contar – Um dia, 

quando ainda éramos pequenos, eu mostrei para a Hannah essa flor em um livro. 

Eu disse que era impossível, mas ela decidiu que encontraria uma rowjisuky 

algum dia. Eu a desafiei dizendo que, se ela a encontrasse, eu faria qualquer coisa 

que ela pedisse... Mesmo se tivesse que ser pela minha vida toda... – então parou, 

perdido em seus próprios pensamentos, e depois de um tempo calado disse – Não 

acredito que ela me chamou aqui nesse fim de mundo por causa de algo idiota 

como isso! 

Foi então que Vicky percebeu os olhos molhados dele, e que as suas 

palavras não diziam exatamente o que ele pensava. 

 

*** 

 

Vicky decidira deixar Nissenson sozinho por um tempo, já que sabia que 

não tinha o mesmo dom que ele teve ao fazê-la parar de chorar quando terminara 

com o Kevin Eckheart. Por isso ela desceu silenciosamente, recolhendo o capacete 

perdido no meio do caminho, e o levando consigo até o muro, onde esperava 

sentada. 

O sol já estava alto no céu quando finalmente Nissenson desceu de lá. Vicky 

se pôs de pé no mesmo instante em que ele parou na frente dela e terminou de 

contar, sem jeito: 

- Depois de eu ter dito pela minha vida toda, ela disse: ‘Então vou pedir 

para que se case comigo’. Eu ainda era um menino naquela época, e nunca pensei 

que pudesse gostar dela não apenas como amiga, então eu ri. 

- Mas meninas não prometem algo importante assim tão facilmente. – disse 

Vicky sorrindo. 

- Eu sempre achei que ela gostasse do meu irmão, por isso nunca lembrei 

desse algo importante... Que horrível da minha parte, não? 

- Foi algo horrível. – concordou Vicky – Tão horrível quanto o que eu fiz o 

convencendo a não vir aqui ano passado. 

Ele riu e falou: 

- Obrigado, Vicky... Se eu não tivesse visto isso, poderia viver a minha vida 

inteira aprisionado nesse sentimento... Agora eu posso entender o que a Hannah 

falou sobre coisas que não são do jeito que imaginávamos, mas que não 

aconteceram para que algo melhor aconteça... Graças a sua mania de ser 

intrometida. 

 Vicky riu, satisfeita por ter completado a sua missão e lhe entregou o 

capacete, mas Nissenson ignorou esse gesto e montou na sua moto. 

- Eu preciso agradecê-la, não? E acho que você precisa de uma carona até 

Hogwarts. – disse ele indicando a garupa da moto. 

- Sim! – ela exclamou feliz, quase não acreditando no convite, colocando o 

capacete um tanto atrapalhada. 
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*** 

 

Ao ficar sabendo por Doumajyd que Nissenson não pretendia ir ao 

encontro com Vicky, Mary praticamente jogou o café da manhã sobre o dragão e 

saiu correndo, sobre os protestos furiosos de Nana. Correu pela mansão até o seu 

quarto, lugar em que a elfa havia sido proibida de entrar pelo seu mestre, e onde 

Mary estaria segura por um tempo.  

Assim que a miniatura de Nissenson surgiu na fumaça azulada, ela exigiu 

saber: 

- Você foi?! Foi onde a Vicky disse para ir?! 

- Fui sim. – respondeu ele calmamente. 

Mary já tinha preparadas as suas acusações contra o dragão por ter 

ignorado todo o esforço da amiga, por isso a resposta a despreveniu: 

- ...Ah, é? 

- E ela me mostrou algo bom. 

- ...É mesmo? 

- Mary. 

- Hum? – perguntou ela, ainda com a resposta afirmativa dele ressoando 

em sua cabeça. 

- Se esforce. 

- O quê? 

- Não se preocupe com as opiniões dos outros, se preocupe apenas em ser 

honesta com você mesma. Se não fizer isso, não dará certo. 

Mary o encarou sem entender onde ele estava querendo chegar. 

- Um encontro, uma única chance. – ele recitou – O momento presente 

sempre está indo para o passado, não o desperdice. Até! 

E sumiu no redemoinho de fumaça, no mesmo instante em que Nana 

começou a esmurrar a porta atrás da criada fujona.  

 

*** 

 

Quando finalmente conseguiu terminar as tarefas que recebera como 

castigo, Mary pôde finalmente pegar a esfera novamente para falar com a amiga. 

Depois de ter dado um relato até o ponto em que Nissenson a deixou na 

estufa em Hogwarts, Vicky contou sobre o que pensara durante todo aquele resto 

de dia: 

- Eu... percebi que gostar dele é algo inevitável, e vou continuar lutando por 

isso... Agora é a sua vez de decidir, Mary! 

- O quê? 

- Faz tempo que eu não vejo o seu sorriso largo. E se Mary Ann não estiver 

sorrindo e cheia de energia, não é a Mary Ann Weed! 
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Mary sorriu e concordou com a cabeça, pensando em como sorrir como 

antigamente tinha se tornado algo difícil nos últimos tempos. 

- Se esforce, Mary. – disse Vicky antes de desaparecer no redemoinho 

sorrindo e lhe acenando alegremente. 

Era exatamente um eco do que ela ouvira pela manhã de Nissenson, mas 

agora Mary entedera perfeitamente pelo que ela devia se esforçar. 

Tinha decidido que ficaria na mansão, perto de Doumajyd. Mas, com o 

desaparecimento de Vicky e com as tarefas que Nana lhe obrigava a fazer, ela não 

pôde ir além desse ponto. Então, agora, com um problema a menos, era a hora de 

se esforçar. 

 

 

 

Cap 56 – Decisões 

 

 

Mary parou na frente da porta do quarto de Doumajyd e a encarou por um 

tempo. Então, apertou firmemente algo em uma das mãos e bateu com a outra. 

Logo ela ouviu passos pesados de lá de dentro e o dragão resmungando ao abrir a 

porta: 

- Quem é?... ao ver que era ela, ele pareceu surpreso – Ah, você. 

- Tenho algo para falar. – anunciou ela rápido, antes que começasse a se 

arrepender e, diante do olhar atento de Doumajyd declarou – Vou me encontrar 

com o Ryan amanhã! 

Doumajyd piscou algumas vezes, como se estivesse processando o que 

ouvira, e então perguntou: 

- Como assim? 

Ela respirou fundo e começou a explicar rápido, mas tentando ser 

ordenada: 

- Ele disse que gostava de mim, e está esperando uma resposta. Então, eu 

vou me encontrar com ele e vou dizer que não podemos ter esse tipo de 

relacionamento. Ele é um grande amigo e não quero estragar a nossa amizade. Por 

isso eu vou dizer para ele que a pessoa que eu mais quero ver feliz é... – ela parou 

ao se dar conta do que iria falar, então ficou vermelha e improvisou, tentando não 

encarar o dragão – não é ele. 

Doumajyd tentou falar o que achava daquilo, mas ainda parecia estar muito 

surpreso com a atitude dela para dar qualquer opinião. 

- Sua irmã falou que faltava comunicação, não é? – explicou ela – Se eu não 

contasse o que pretendo fazer, você poderia, não... com certeza entenderia errado!... 

Era só isso que eu tinha para falar. Boa noite. 

Então ela saiu apressada, sem esperar um retorno do cumprimento, e 

voltou para o seu quarto.  
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Assim que fechou a porta, Mary escorou suas costas nela e se sentiu 

aliviada por ter concluído a primeira parte das suas decisões: deixar as coisas bem 

claras para Doumajyd.  Olhou para o colar com o pingente de saturno, que ainda 

segurava apertado na sua mão e sorriu satisfeita. Agora, vinha a segunda parte. 

Ela correu para a sua cama e pegou ao lado dela a sua esfera. A fumaça 

azulada mal havia se formado quando a miniatura de Hainault apareceu 

- Oi. – foi o máximo que Mary conseguiu dizer diante dele. 

- Há quanto tempo. – disse ele, não em tom acusador, como ela imaginava 

que ele usaria, mas com o mesmo tom das suas conversas de sempre. 

- Me desculpe. – ela pediu, mesmo assim – Eu estive um pouco ocupada. 

- Fiquei sabendo do que aconteceu. 

- Ryan?... Será que você tem um tempo amanhã? 

- Se você me chamar, vou quando e onde você quiser. 

- Eu... – ela ficou sem jeito diante do que ele dissera, mas procurou 

continuar sem se perder no que pretendia dizer – Eu preciso falar algo para você, e 

não quero dizer pela esfera. 

- Algo bom ou ruim? – perguntou ele sorrindo, mas então, vendo a 

expressão séria dela, deixou a pergunta de lado e disse – É só me dizer onde e 

quando, Mary. 

- Amanhã, em Hogsmeade, na praça do relógio, depois da sua aula na 

Academia. 

- Estarei lá. 

- Então, até amanhã. Boa noite. 

- Boa noite. – e a miniatura dele voltou a ser a fumaça azulada. 

Mary guardou a esfera novamente no lugar e agarrou o seu travesseiro. 

Não sabia dizer qual seria a reação de Hainault amanhã, mas esperava que ele não 

ficasse no mesmo estado de quando voltou da frança. 

- Por que está suspirando? 

Mary deu um pulo de onde estava e olhou para trás para confirmar, com os 

seus próprios olhos, a dona da voz que ela reconhecera: 

- Summer?! 

- Fiquei sabendo que você está trabalhando de criada aqui por não ter onde 

morar. – contou a bruxa sorridente, olhando pelo quarto curiosa e reparando 

principalmente na roupa de empregada que Mary usava. 

- ...Estou. – respondeu Mary, não tendo como falar outra coisa e ajeitando 

inconscientemente o seu uniforme. 

Ela pretendia falar com Summer Vanderbilt depois que resolvesse o 

problema com Ryan Hainault, dando um passo de cada vez. Realmente não 

esperava que a metamorfomaga pudesse aparecer ali naquela noite. 

 - O que é isso? – ela correu e pulou em cima da cama junto com Mary e 

falou em um tom magoado – Devia ter me contado antes! 
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- Me desculpe. – pediu Mary, ainda confusa, não sabendo prever o que a 

noiva de Doumajyd pensava daquilo. 

- Tudo bem. Se a minha melhor amiga está perto do meu noivo, nenhuma 

outra garota vai tentar chegar perto dele sem eu ficar sabendo, não é?... Ei, sabia 

que semana que vem vamos oficializar de uma vez? 

Mary a encarou sem entender e a bruxa continuou explicando: 

- Tivemos o jantar formal de apresentação das famílias, mas agora não só 

será decidido a data do casamento, como a senhora Doumajyd e meu pai vão unir 

os negócios das famílias em Nova York! Soube que a mãe do Chris virá para cá 

junto com os meus pais! 

- ...Ah, é? – perguntou Mary, pensando que teria mais um problema para 

lidar na próxima semana. 

- Vamos comemora depois, não é? – perguntou Summer. 

- ...vamos. – disse Mary com meio sorriso. 

Então Summer se levantou feliz e anunciou: 

- Vim aqui hoje para ficar com o Chris! 

Mary a encarou, pestanejando. 

- Meu noivo está me esperando! Até! – e ela saiu sorridente, tão rápida 

quanto entrou, fechando a porta. 

 

*** 

 

- Ooooi! – Summer entrou sem cerimônia alguma no quarto de Doumajyd. 

Com isso, fez o dragão saltar da cama, onde ainda estava pensando no que 

ouvira de Mary, e a encará-la sem entender. 

 – Por que essa cara? – ela perguntou diante da surpresa dele, largando seu 

casaco de qualquer jeito em cima de uma poltrona. 

- Summer, o que você- 

- Vou passar a noite aqui! – disse ela, e completou logo em seguida, não 

dando chance para ele rebater – Somos noivos e não há problema algum, não é 

mesmo? 

Doumajyd continuou a encará-la, não querendo acreditar no que a 

metamorfomaga dissera.  

 

*** 

 

Depois de pensar e não conseguir chegar a lugar nenhum por si mesma, 

Mary pegou a sua esfera para falar com Vicky. E contou para ela sobre suas 

decisões, o que falara para Doumajyd e sobre o aparecimento de Summer 

Vanderbilt. 

- E você vai deixar ela ficar aí essa noite?! – perguntou uma Vicky 

escandalizada – Não pode! 
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- Mas- 

- E se acontecer alguma coisa, Mary?! 

- O Doumajyd não- 

- Mary, se acontecer algum coisa é o pior que pode acontecer! O coração da 

Summer nunca mais vai esquecer dele! 

Mary engoliu em seco vendo pelo ângulo que a amiga falara. 

Definitivamente não podia deixar alguma coisa acontecer. 

 

 

 

Cap 57 – Eu realmente gostava de você 

 

 

 

Doumajyd saiu do seu estado de surpresa com a entrada da noiva, e a sua 

declaração sobre passar a noite com ele, e se levantou indo até onde ela esperava 

sorridente por uma aprovação. Então começou, pensando seriamente no que iria 

dizer: 

- Summer, eu preciso falar com vo- 

- Semana que vem! – ela o interrompeu novamente, não dando espaço para 

que continuasse – Semana que vem nossos pais vão se reunir para finalmente 

juntarmos as nossas famílias e escolhermos o dia do casamento, que deve ser o 

mais breve possível. Meu pai disse que eu posso passar a morar aqui ao invés de 

ficar no hotel, sabe? Para já ir me acostumando. E eu também vou entrar para a 

Academia Bruxa da Inglaterra assim que me formar na minha escola na América! 

- Não vá na onda dos seus pais, droga! – reclamou Doumajyd em um tom 

agressivo, vendo que não conseguiria falar com ela se não a fizesse se calar. 

- Não estou fazendo isso. – ela se defendeu. 

- Está sim! Nós devemos escolher o que queremos para nós mesmo! 

- ...Foi assim que você me escolheu, não? 

Isso o deixou sem saber o que responder. Ela estava totalmente certa. Ele 

próprio havia escolhido ficar com ela, e dissera isso com todas as palavras há 

algum tempo atrás. 

- Você disse que se esforçaria para gostar de mim. – acrescentou ela, 

deixando de lado o seu sorriso habitual e ficando séria. 

- Summer, eu... eu estou- 

- NÃO ESTÁ NADA! – ela berrou e o seu cabelo automaticamente ficou 

vermelho intenso. 

Isso chocou Doumajyd. Summer Vanderbilt era sempre alegre e, ao 

contrário dele, não perdia facilmente a paciência e estourava daquela maneira.  

Vendo que o assustara, a metamorfomaga tentou se acalmar, mas não 

conseguiu mudar a cor do seu cabelo, e disse: 
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- Você ainda não fez esforço algum para gostar de mim, Chris... Eu estou 

sempre alegre e brincando, mas... Eu não consigo mais suportar isso! 

Era exatamente o que o dragão pensava: aquela situação já não era mais 

suportável para nenhum dos dois. E, com essa reação dela, estava bem claro a 

quem cabia dar um fim naquilo. 

- Summer, eu realmente- 

- NÃO VOU OUVIR! – ela passou correndo por ele e atravessou toda a 

extensão do quarto, para ficar o mais longe possível dele, tapando as orelhas. 

- VOCÊ TEM QUE ME OUVIR! – foi a vez de Doumajyd ficar irritado – Foi 

um grande erro dizer que me esforçaria! Eu realmente sinto- 

- NÃO PEÇA DESCULPAS! – ela disse ameaçadoramente, voltando com 

passos furiosos até perto dele, e respirou fundo para conseguir falar – O que está 

dizendo agora?! Pensa que pode fazer simplesmente o que quiser?! Acha que 

pedir desculpas é o suficiente?! NÃO BRINQUE COMIGO! – ela pegou a sua 

varinha nas vestes e apontou para uma cadeira, a fazendo flutuar, com a intenção 

clara de atirá-la nele. 

Doumajyd não se moveu diante da ameaça de ataque. Permaneceu no 

mesmo lugar e manteve seu olhar firme, decidindo que, se ela chegara a esse 

extremo, ele também falaria abertamente. 

- Eu gosto da Weed. Sempre gostei. 

Diante dessas palavras dele, Summer pareceu perder a direção e a sua 

concentração na cadeira, que voltou ao seu lugar. 

- Eu tentei de várias maneiras esquecê-la, mas foi impossível. – ele 

continuou – Ela permanece forte dentro de mim, mesmo estando longe ou quando 

brigamos. Não vejo mais um futuro sem a Mary, e não vou desistir dela. Por isso, 

eu sinto muito, mas não vou levar adiante esse casame- 

- NÃÃÃÃÃÃOOO! 

Apenas com o seu grito, Summer estourou tudo o que havia de vidro no 

quarto, e jogou Doumajyd contra a parede. 

 

*** 

 

Mary andava passo por passo pelos corredores da mansão em direção ao 

quarto de Doumajyd, pela segunda vez naquela noite. Mesmo tendo decidido ir 

até lá, não fazia idéia do que diria ou que desculpa daria para a intromissão. 

Porém, a meio caminho, as luzes mágicas dos corredores começaram a 

piscar e ela ouviu um estrondo vindo da direção do quarto. Sem perder tempo, 

correu pelo pedaço que ainda faltava para chegar lá. Mas, ao parar na porta, as 

luzes já haviam voltado ao normal, e tudo estava em silêncio. 

- Do-doumajyd? – ela tentou chamar – Algum problema? 

Não houve resposta. Preocupada, ela abriu a porta dizendo: 

- Com licença. 
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Mas congelou no momento em que olhou para dentro do quarto, e saiu 

correndo logo em seguida. Correu sem se importar com o que ia derrubando pelo 

caminho, até chegar ao seu quarto e fechar a porta com um estrondo. 

Fora tudo muito rápido, mas aquela fração de segundos ficara gravada 

nitidamente e com todos os detalhes em sua mente. Mesmo não tendo luz no 

quarto, ela pôde ver Doumajyd na cama e Summer em cima dele. Assim que a 

metamorfomaga percebeu que a porta estava se abrindo, lançou um olhar 

carregado para Mary, visivelmente furiosa com a intromissão. 

Sem saber que reação tomar diante daquilo, tudo o que Mary conseguiu 

fazer foi correr. 

 

*** 

 

Doumajyd voltou a si com uma dor aguda na cabeça e sentindo algo quente 

escorrendo pela sua testa que, pelo cheiro forte, identificou como sangue. Tentou 

se mover, mas suas pernas e braços estavam imobilizados e não respondiam. Ao 

abrir os olhos com dificuldade, demorou um pouco para distinguir o que via com 

a pouca luz que entrava pelas janelas. Então viu Summer por cima dele, o 

segurando firmemente pelos pulsos para manter o encantamento de paralisação 

que lançara.  

Ela estava tremendo e respirava de forma descompassada, deixando bem 

claro que estava chorando sem parar desde que explodira. 

- A Mary disse que estava feliz por mim. – ela contou soluçando, 

demonstrando que havia percebido que o dragão já tinha recobrado a consciência, 

e então olhou para ele de forma acusadora com os olhos molhados – Ela disse que 

estava feliz por mim! 

Doumajyd respirou fundo, suportando a dor na sua cabeça e disse: 

- Ela... estava sofrendo também. E foi tudo minha culpa. Eu a fiz gostar de 

mim, e depois a abandonei sem explicações. É minha culpa não ter sido claro 

desde o início. 

- Então, – ela continuava soluçando, mas parecia ter recobrado a calma para 

poder falar com ele – Se você ainda gostava dela, por que me deu esperanças? 

- ... Faça o que quiser. Se está com raiva, me bata até você se sentir aliviada. 

É tudo o que eu posso fazer por você. 

- Você é cruel. – ela disse largando os pulsos e batendo no peito dele – Eu 

gostava de você! – ela bateu novamente e dessa vez forte. 

- Desculpe. – foi tudo o que Doumajyd disse, pretendendo não dizer mais 

nada dali por diante, e não se movendo, mesmo sentindo que estava livre do 

encantamento. 

- Eu realmente gostava de você, droga! – ela bateu mais uma vez, mas sem 

forças – Você é cruel, Christopher Doumajyd! – ela repetiu, voltando a chorar, e 

não conseguindo mais bater nele – Cruel, egoísta e estúpido!  
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Cap 58 – Não vou desistir 

 

 

Mary olhou para a janela estreita, que mostrava um céu começando a 

clarear, e finalmente se deu conta de que havia perdido uma noite intera de sono. 

Depois de que voltara para o se quarto correndo, ela tentou ordenar os seus 

pensamentos, mas isso acabou levando a noite inteira. E, depois de todo aquele 

tempo, só conseguira chegar a uma decisão: deixaria que Doumajyd resolvesse seu 

problema com a metamorfomaga, assim como ela decidira resolver o seu com 

Hainault. 

- Sangue-ruim! – Nana a chamou delicadamente, chutando a porta, como 

fazia todas as manhãs – Comece os seus afazeres! 

Dando um grande suspiro, Mary esfregou os olhos, esperando que suas 

olheiras não fossem tão visíveis, e levantou ajeitando seu uniforme amassado, se 

preparando para mais um dia de trabalho.   

 

*** 

 

- Você o quê?! – perguntaram Nissenson e MacGilleain em coro. 

- Acabei com essa história de casamento! – repetiu Doumajyd, cutucando 

irritado o seu curativo na testa. 

Nana curara o seu ferimento na cabeça, mas ele insistira que continuava 

doendo e passara a manhã inteira reclamando para chamar a atenção. Quando ele 

começou o seu discurso de que não poderia comer sozinho por estar ferido, Mary 

se viu obrigada a lhe fazer um curativo, o que fez o mau humor do dragão 

diminuir consideravelmente. E a tarde, quando Mary saiu para o se encontrar com 

Hainault, ele também saíra para se encontrar com o restante do D4 no refeitório da 

Academia.  

- E a Vanderbilt aceitou isso? – perguntou MacGilleain ainda surpreso com 

a notícia. 

- Aceitar?... – Doumajyd pensou um pouco – Acho que não. Ela me bateu e 

ficou chorando o tempo todo. 

- Mas... – começou Nissenson analisando a situação e rindo – Ela precisa 

aceitar para você e a Mary poderem ficar juntos, não é? 

Doumajyd concordou e riu feliz junto com ele. 

- Do que vocês estão rindo? – perguntou MacGilleain, e os outros dois o 

encararam sem entender – Os problemas estão só começando! 

- Problemas? – perguntou Doumajyd. 

- Acha que a sua mãe vai ficar quieta com isso? – explicou ele. 
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- Mas o Chris tem um plano. – disse Nissenson – Não é mesmo, Chris? 

- Um plano? 

- Sim, terminar com a Vanderbilt foi algo planejado, não foi? 

- Na verdade, não tenho... um plano. – confessou Doumajyd. 

- Como assim? – perguntaram os dois juntos novamente. 

- Vou apenas me desculpar formalmente sobre o cancelamento do noivado, 

só isso. 

- Mas e a Mary? – perguntou Nissenson tentando entender o pensamento 

do amigo. 

- Por enquanto, vou esconder. Devemos agir como adultos. 

- ...Namorarem escondidos é agir como adultos? – perguntou MacGilleain 

perplexo. 

- Isso não vai dar certo. – suspirou Nissenson. 

- E o Ryan? – lembrou MacGilleain – Ele não vai desistir tão facilmente. 

- Mesmo se tratando da Mary, estragar uma amizade como a de vocês por 

causa de uma mulher é uma idiotice. – aconselhou Nissenson – E como ficaria o 

D4 se isso acontecer? 

- O Ryan... – começou Doumajyd, não muito certo do que iria dizer, se 

levantando e tentando não olhar para os amigos – Vai entender. 

 

*** 

 

Na praça do relógio, em um banco perto de uma grande árvore que 

começava a querer florir, Ryan Hainault esperava enquanto lia distraidamente um 

livro. 

- Desculpe pela demora! – exclamou Mary ao chegar até ele, com passos 

apressados – A Nana não queria me deixar sair. 

- Não tem problema. – disse ele dando espaço para que ela pudesse sentar 

ao lado dele. 

- Obrigada. – ela agradeceu por poder descansar, depois de ter 

praticamente corrido para conseguir chegar ao local marcado. 

- Então, o que quer falar comigo? – perguntou Ryan. 

A pergunta direta a pegara desprevenida. Não esperava que o dragão, logo 

de início, quisesse saber por que ela o chamara ali. Mas, mesmo assim, respirou 

fundo e se preparou para falar: 

- Sabe, eu- 

- Ah, a propósito, – ele a interrompeu – Não vou desistir de você. 

- O quê?! – perguntou ela surpresa. 

- Não importa o que você diga, Mary. Não vou desistir. Eu sempre desisto 

no último momento, e me arrependo depois. Por isso decidi que não vou desistir... 

E então, o que quer falar comigo? 
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Depois de ouvir o que ele dissera, Mary pensou por alguns instantes, e 

então falou: 

- Eu não posso responder. 

- Como? – perguntou ele rindo – Desculpa, mas eu a confundi? Não sabe o 

que falar? 

- Não é isso. – Mary tentou reformular o que dissera – Eu não posso 

responder a esse seu sentimento. É isso. 

O sorriso que ele manteve desde que chegara desapareceu. 

- É tudo o que eu posso dizer. – acrescentou ela, como se pedisse desculpas. 

- Então, vai escolher o Chris? – perguntou ele sério – Não vai sofrer de novo 

com isso? E a noiva dele? 

Mary se lembrou do que viu na noite anterior, e disse, olhando para o chão: 

- Realmente, talvez eu sofra... Mas... Eu já decidi. Doumajyd disse que eu 

sou a única para ele, e vou acreditar nisso. 

- Você já acreditou tantas vezes. E quantas vezes você chorou por acreditar 

nele?... Por essas tantas vezes é que eu decidi não desistir de você, Mary. – ele 

fechou o seu livro cuidadosamente e se levantou – Eu acredito que a única pessoa 

que pode fazer você feliz, seja eu. – ele voltou a sorrir e saiu sem se despedir, 

dando por encerrada aquela conversa deles. 

 

 

 

Cap 59 – De joelhos 

 

 

- Por onde estava andando, Sangue-ruim?! 

Mary quase teve a alma arranca do corpo quando passou pelo portão da 

mansão Doumajyd e Nana aparatou na frente dela. 

Depois de ter ficado um bom tempo na praça, simplesmente pensando em o 

que poderia fazer, já que Hainault dissera que não iria desistir, ela não se apressou 

em voltar. Só se lembrou de Nana, e dos seus castigos, quando começou a 

escurecer. E, mesmo rezando para não ser descoberta entrando de mansinho na 

mansão, Nana já esperava pelo momento em que ela passasse pela entrada da 

propriedade. 

- Pensa que pode simplesmente sair e voltar à hora que quiser?! – continuou 

a elfa com o seu sermão. 

- Me desculpe. – pediu Mary baixinho. 

- Troque-se logo e vá preparar o jantar do senhor Christopher! 

- Sim. 

- Agora! – a elfa apontou para dentro. 

- Sim. – Mary correu para não ter que escutar mais e murmurou no caminho 

– Me ferrei. 
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Ainda no portão, Nana fez uma careta azeda, vendo a garota quase tropeçar 

na sua pressa de entrar logo na mansão, e então desaparatou. 

 

*** 

 

Enquanto Mary tentava vestir o mais rápido possível o seu uniforme de 

criada, alguém bateu na porta do seu quarto.  

Pensando que fosse a velha elfa lhe apressando, Mary correu para abri-la, 

ainda a meio caminho de amarrar seu avental: 

- Eu já- 

- Oi! – Summer a cumprimentou alegremente. 

Mary a encarou surpresa, se esquecendo completamente do seu avental, 

reparando principalmente no cabelo vermelho intenso dela. 

- Posso falar com você? – perguntou a metamorfomaga deixando de lado o 

sorriso. 

 

*** 

 

Hainault praticava com seu violino quando alguém começou a bater 

insistentemente na porta do seu quarto. 

- Quem é? – perguntou ele desconfiado, já que os elfos não haviam 

anunciado ninguém. 

Mas não ouve resposta do lado de fora. 

Então, deixando o seu violino de lado, o dragão foi abrir a porta. 

- Preciso falar com você. – declarou Doumajyd entrando sem cerimônias. 

 

*** 

 

- Aconteceu alguma coisa? – perguntou Mary assustada com a mudança 

repentina da sua visita.  

- Ontem o Chris e eu conversamos sobre várias coisas. – contou ela, 

entrando no quarto e andando por ele, fingindo estar interessada nas coisas velhas 

espalhadas pelo lugar. 

- ...É? – perguntou Mary não sabendo o que dizer. 

- Mas, de repente, ele me agarrou e me jogou na cama... Você não ouviu 

algum barulho alto vindo de lá? 

- Bem... – Mary achou melhor não negar, já que a metamorfomaga a tinha 

visto na noite passada – Eu ouvi sim. 

- Aquilo foi ele me atacando a força. 

- Atacando... – Mary murmurou, repetindo a palavra. 

- No começo eu fiquei assustada e não queria, mas... Somos noivos, não? É 

normal, não fizemos nada de errado. Mas aí você apareceu bem na hora em que 
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estava ficando bom e... Enfim, o que eu quero lhe dizer é que parece que o Chris 

reconsiderou sobre o casamento, por causa da família, essas coisas. Então ele disse 

que se casará comigo. 

Mary pestanejou tentando entender aquilo. Ela tinha decidido não 

perguntar para Doumajyd como ele resolvera as coisas na noite passada. Mas, pelo 

machucado que ele tinha na testa, podia deduzir que aquilo fora o resultado de ele 

ter ido contra a vontade Summer Vanderbilt. Então, como podia ter concordado 

com o casamento, como ela afirmava?...  

- Você está feliz por mim, não? – o sorriso de Summer reapareceu, tão 

instantaneamente como desaparecera. 

- Bem, eu- 

- Ah, você tem que ir trabalhar, não é? – disse ela de repente, reparando no 

uniforme de Mary – Desculpe por estar atrapalhando. Já estou indo. Até! – e saiu, 

fechando a porta em seguida, não dando chance para que Mary falasse mais nada. 

 

*** 

 

- O que quer? – perguntou Hainault com má vontade, deixando bem claro 

que a última pessoa que ele queria ver naquele momento era o líder do D4. 

- Você se encontrou com a Weed hoje, não foi? 

- Sim, encontrei. E não vou desistir. Disse isso claramente para ela hoje. 

Você não é capaz de fazê-la feliz. 

Ao ouvir isso, Doumajyd avançou, parecendo furioso e capaz de socar o 

amigo em sua própria casa. Mas parou a centímetros de Hainault, respirando 

fundo, tentando se acalmar. Hainault, por sua vez, não se moveu de onde estava, 

encarando o dragão com a sua calma de sempre, mas visivelmente o desafiando a 

continuar. 

- Ryan... – murmurou Doumajyd, parecendo estar pensando em várias 

coisas ao mesmo tempo. 

Então, para a total surpresa de Hainault, ele se ajoelhou no chão e pediu: 

- Desista dela, por favor! 

- O quê? – foi tudo o que Hainault conseguiu dizer diante da complexidade 

da cena que via: pela primeira vez na sua vida, o Ilustríssimo Dragão Doumajyd 

estava implorando para alguém. 

- Eu sei que eu a fiz sofrer muito! – continuou Doumajyd falando de uma 

forma determinada, ainda ajoelhado e encarando o chão – Eu sei que fui um 

arrogante idiota, e que a fiz chorar! Eu sei que eu falei e fiz coisas que davam a 

entender que eu não ligava para ela, e também falei que você poderia fazer o que 

quisesse com ela, mas... Mas, para mim... Para mim a Mary é a única que eu coloco 

acima de todos! E nada desse mundo pode mudar isso! Então, por favor, Ryan, 

desista dela! 
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Hainault permaneceu imóvel, olhando para o amigo na sua frente, sem 

saber o que fazer. 

 

 

 

Cap 60 – Uma pessoa especial 

 

 

Mary acordou com um chamado de sua esfera, e se surpreendeu ao ver a 

pequena imagem de Hainault se formar na fumaça. Ainda com a visão 

prejudicada pelo sono, ela tentou entender a expressão dele, mas tudo o que 

conseguiu foi ouvir o dragão pedindo ‘Pode ir agora me encontrar na praça do 

relógio?’. E desapareceu logo em seguida, deixando Mary preocupada.  

Sem pensar duas vezes, e mesmo sabendo que teria que se acertar com a 

Nana por ter saído logo cedo e deixado de lado s suas tarefas, ela pulou da cama e 

se trocou o mais rápido possível. Conseguiu sair escondida da mansão para 

aparatar, e correu pelas ruas de Hogsmeade assim que chegou na cidade. Pisou na 

praça quase sem fôlego e procurou por Hainault, até encontrá-lo no mesmo banco 

do outro dia, lendo um livro. Porém, quando ela deu o primeiro passo em direção 

ao dragão, alguém que também vinha apressado do seu lado, acabou se chocando 

nela e os dois caíram no chão. 

- NÃO OLHA POR ON... Weed? – perguntou Doumajyd surpreso, vendo 

Mary caída – O que está fazendo aqui? – ele se levantou e a ajudou a se levantar. 

- Eu é quem pergunto! – respondeu ela um tanto grossa, supondo que o 

dragão resolvera a seguir por ela ter fugido das suas obrigações de criada 

particular. 

- O Ryan me chamou aqui. – disse ele como se fosse algo óbvio. 

Foi a vez de Mary ficar surpresa e olhar para a praça onde estava Hainault. 

Ele havia deixado o livro de lado e observava os dois sorrindo. 

- Mary. – chamou Doumajyd de repente. 

Ela se virou para o dragão e percebeu que Doumajyd também vira o amigo 

e que, ao contrário dela, tinha entendido toda a situação. 

- O Ryan chamou nós dois aqui. – deduziu Doumajyd. 

- Por quê? – ela perguntou olhando novamente para a praça e vendo que 

Hainault tinha deixado o banco e estava indo embora calmamente – Ele está- 

- Pode ficar comigo, Mary. – Doumajyd a segurou pela mão, quando ela fez 

menção de seguir Hainault. 

Ainda sem entender, ela olhou novamente para a praça e viu Hainault 

andando de costas e acenando para eles. Doumajyd respondeu o aceno com a 

outra mão, como alguém que confirmava que estava tudo bem. E então Hainault 

sorriu e aparatou. 
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- O que foi isso? – perguntou Mary completamente perdida – Por que ele foi 

embora? 

Doumajyd soltou a mãe dela e se espreguiçou, como alguém que há muito 

tempo carregava um peso e agora se sentia aliviado, e então respondeu: 

- Eu conversei com ele. – e acrescentou orgulhoso – Uma conversa entre 

dragões. 

Mary encarou o dragão sorridente, esperando que ele se explicasse melhor. 

Mas como percebeu que isso não aconteceria, ela deu meia volta e refez o seu 

caminho com os mesmos passos apressados de como chegara. 

- Ei, por que ficou brava do nada?! – ele a seguiu. 

- Não estou brava! – ela começou a andar mais rápido, com seus passos 

furiosos dizendo exatamente o contrário do que ela afirmava. 

- Claro que você está brava! – ele acelerou o passo para poder alcançá-la. 

- Já disse que não! 

- Eu resolvi as coisas com o Ryan! Não está feliz? 

Ela fingiu que não o ouviu. 

- Espera aí! Por que está nervosa? 

Mary parou de repente e ele quase se chocou com ela novamente: 

- Não estou nervosa. É só que... 

- Sabe, – ele passou um braço em volta dos ombros dela e a fez caminhar 

junto com ele – agora podemos andar assim pela rua. Ninguém tem o direito de 

falar nada, não é? 

Sim, ainda havia alguém que podia falar algo: Summer Vanderbilt. Estava 

bem claro que Doumajyd não havia concordado com o casamento como a 

metamorfomaga dissera, mas ela parecia acreditar piamente nisso. 

- Tem uma coisa que eu quero perguntar. – declarou Mary, saindo do 

abraço dele, deixando bem claro que ainda não se sentia bem assim. 

- Esta preocupada com aquela velha, não é? – perguntou ele se referindo a 

sua mãe – Porque ela está voltando para a Inglaterra. 

- Ela está voltando? – isso assustara Mary – Mas ela não ia voltar só na 

semana que vem?  

Ela sabia que não poderia ficar para sempre na mansão dos Doumajyd, mas 

não esperava que a volta da mãe do dragão fosse algo repentino. 

- Por hora, pare de trabalhar. – ordenou ele – Eu falo com a Nana sobre isso. 

- Não. Deixe que eu falo com a Nana. – pediu Mary, tentando pensar 

rapidamente no que deveria fazer – Eu pedi para entrar e é justo que eu peça para 

sair. 

 

*** 

    

- Mentira. – foi tudo o que Nissenson conseguiu pronunciar depois de ouvir 

o relado de Hainault sobre o que acontecera no dia anterior. 
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Os três dragões estavam reunidos no refeitório da Academia, esperando 

pelo começo das aulas. 

- Verdade. – disse o dragão simplesmente, sem prestar muita atenção na 

surpresa dos amigos, organizando as suas anotações. 

- Eu nunca vi o Chris pedindo desculpas para ninguém! – exclamou 

MacGilleain, como se tudo o que ouvira do amigo não passasse de um sonho 

absurdo. 

- Ele pediu de joelhos! – acrescentou Nissenson usando o mesmo tom. 

- Sim. – concordou Hainault sorrindo – O Ilustríssimo Eu, o dragão de 

pedra orgulhoso, pediu desculpas de joelhos. 

- Sabe, – MacGilleain ainda procurava uma lógica naquilo – geralmente ele 

bate nas pessoas. 

- Mesmo se fossemos nós. – ajudou Nissenson. 

- Enfim, – Hainault terminou sua última anotação e se levantou da mesa, 

arrumando suas coisas com a intenção de sair – parece que não tenho sorte mesmo 

com as pessoas que gosto. 

- Onde você vai? – perguntou MacGilleain, ainda não conseguindo ordenar 

direito os seus pensamentos naquela manhã. 

- Temos aulas. – respondeu Hainault da sua maneira calma, saindo – 

Preciso dedicar mais meu tempo a coisas que me levem a algum lugar. – mas ele 

parou depois de ter dado poucos passos – Ah, e se verem a Mary, digam para ela 

dar o seu melhor, ok? 

E saiu do refeitório, deixando para trás os outros dois dragões se olhando 

perplexos. 

- Por que será que esses dois levam tão a sério aquela única garota? – 

lamentou-se Nissenson. 

- É porque é a Mary. – respondeu MacGilleain rindo. 

- Eu não entendo muito bem isso. – lamentou o dragão das poções. 

- Bom, basicamente, ela é especial para eles. 

- De fato, para se lidar com o Chris precisa ser especial. – ele riu – A 

Vanderbilt não parece estar dando conta, como a Mary conseguiu. 

- O fato de haver uma pessoa especial para cada um é algo que ninguém 

sabe explicar. – filosofou MacGilleain, imitando o jeito sério que o amigo 

costumava falar – Você sabe muito bem o que é isso. Não, Simon? 

- O quê? – perguntou ele fingindo não entender, mas lembrando 

instantaneamente de Hannah McPherson. 

- Sua pessoa especial! – MacGilleain foi mais direto – Falando nisso, como 

vai a Vicky? 

- Por que está me perguntando isso agora? – inquiriu o dragão com um tom 

irritado. 

- Ora, ela não é a sua nova pessoa especial? 

Nissenson pensou um pouco e então respondeu: 
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- Realmente, ela se tornou importante para mim, mas- 

- Aha, eu sabia! Ela é especial! 

- Eu não disse nada disso! – se defendeu Nissenson. 

- Você até levou ela na moto! 

- Isso não vem ao caso! – e, diante da total descrença do amigo, se levantou 

dizendo – Vamos para as aulas ou vamos nos atrasar! 

- Claro, claro. – concordou MacGilleain o seguindo e ainda rindo. 

 

 

 

Cap 61 – A lealdade de Nana 

 

 

- Realmente eu sinto muito por hoje de manhã, Nan-... senhora! Sinto muito 

mesmo! – Mary corria atrás da velha elfa para tentar falar com ela – Mas agora 

pode me escutar por um segundo, por favor? 

Assim que voltara para a mansão, ficou bem visível que a volta da senhora 

Doumajyd para casa não era só algo inesperado como imediato. Os elfos, que 

sempre se mantinham o mais invisíveis possível, agora corriam de um lado para o 

outro seguindo as ordens de Nana, para deixar tudo impecável para a mestra. 

Com isso, Mary tinha que se explicar com a elfa enquanto ela andava e ainda 

conseguir o milagre de fazer a criatura concordar em não contar sobre 

permanência dela na mansão. 

- Por favor, senhora! – suplicou Mary tentando acompanhar os passos 

rápidos da elfa. 

- Diga depois, sangue-ruim! Não vê que temos muito trabalho para fazer? E 

por que não está trabalhando? Onde está o seu uniforme? 

- É exatamente sobre isso que eu- 

- NANA! 

Mary congelou no mesmo instante. Elas estavam passando pela sala 

principal, ao lado do hall de entrada da mansão, quando ouviram as grandes 

portas principais sendo abertas, e o chamado da senhora Doumajyd ecoou por 

todos os corredores. 

Sem perder tempo, Mary pulou atrás da primeira cortina que encontrou e 

se encolheu contra a parede. E, quando a bruxa entrou majestosamente na sala 

sendo seguida pelo seu secretário, ela tentou respirar o mais minimamente 

possível. 

- Nana! – exclamou a bruxa assim que viu a elfa. 

- Seja bem vinda, mestra. – a elfa se curvou em uma reverência – Espero que 

tenha feito uma boa viagem de volta. 
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- Cheguei muito bem... E então? – a senhora Doumajyd olhou em volta, 

como se procurasse alguma coisa fora do lugar, e Mary se encolheu mais ainda – 

Aconteceu algo durante a minha ausência? 

- Não aconteceu nada, mestra. Os preparativos para o jantar já foram 

iniciados e- 

- Não esconda nada de mim, Nana. – sibilou a bruxa. 

- Esconder? – repetiu a elfa, como se não tivesse escutado direito a palavra 

devido à idade. 

- Sabe do que estou falando, Nana. A sangue-ruim Weed! Ela veio para essa 

mansão? 

- A sangue-ruim?... Sim, sim, ela veio. 

Mary sentiu um buraco negro abrindo por debaixo de seus pés. Era o seu 

fim. Nana iria contar tudo para a senhora Doumajyd e dessa vez nem mesmo 

Christy poderia ajudá-la. 

A senhora Doumajyd respirou fundo diante da resposta, estreitando os 

olhos, e perguntou: 

- Você sabe por que eu pedi que voltasse para cá, não sabe? 

- Sim, mestra. Voltei pra cuidar do bem-estar do mestre Christopher. 

- E isso incluía você cuidar para que ele não se encontrasse novamente com 

essa escória! 

- ... Por que está falando assim com a Nana? – perguntou a elfa, como se 

fosse algo muito confuso para ela entender – Por que eles não deveriam se 

encontrar? Se eles são jovens e se gostam, não é natural? Se a mestra perguntasse, 

Nana diria que separá-los é algo feio e deselegante. 

A senhora Doumajyd encarou a criatura surpresa e Richardson riu 

disfarçadamente atrás dela. 

- Pois fique bem claro que essa Weed está proibida de pisar nessa 

propriedade! – e a bruxa saiu para a direção de onde Mary estava escondida. 

Não havia como evitar, a senhora Doumajyd perceberia que havia mais 

alguém ali. 

- Não preciso chegar a esse ponto, mestra. – disse Nana desaparatando e 

aparatando na frente da bruxa, evitando que ela percebesse Mary escondida. 

- Está ousando me contestar, Nana? – e então ela elevou seu tom de voz – 

Com que acha que está falando?! 

- E com quem acha que está falando?! – retrucou a elfa usando um tom mais 

alto e mais firme que o da bruxa. 

Diante da resposta, a senhora Doumajyd paralisou e, para a surpresa de 

Mary, não ousou dizer mais nada. Nana, por sua vez, endireitou seus ossos tortos 

pela velhice e assumiu uma pose venerável, deixando bem claro que ela não tinha 

medo algum da bruxa, e disse: 

- Nana está aqui nessa casa desde que ela foi construída e serve aos 

Doumajyd desde quando eles ainda não eram uma família nobre! Nana cuidou 
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dessa casa para o seu avô e a defendi com todas as minhas forças nos tempos 

escuros! Mestre Kheterin sabe o que disseram seus antepassados, não sabe? ‘Tudo o 

que acontecer na mansão é responsabilidade da Nana! O que a Nana diz é lei aqui dentro, E 

NINGUÉM DEVE RESPONDER À NANA!’ 

Conforme a elfa falava, a senhora Doumajyd se encolhia, demonstrando 

que sabia muito bem de tudo aquilo, e que as palavras de seus antepassados eram 

tão poderosas como um encantamento.  

Nesse momento, Mary, pela primeira vez, percebeu que a lealdade de Nana 

era algo muito além do que a relação de um elfo-doméstico pelo seu mestre. Nana 

era leal ao nome Doumajyd. 

 

*** 

 

- A senhora me defendeu... – murmurou Mary, ainda chocada demais com 

o que presenciara. 

Depois que a Senhora Doumajyd foi furiosa para o seu escritório, mas não 

indo contra à elfa, Nana a arrastara consigo para a ala mais afastada da mansão. 

Mary nunca havia ido lá, onde somente os elfos ficavam. Era uma 

construção muito antiga e muita pequena se comparada com o resto da mansão. 

Porém, em tudo, se parecia muito como uma casa de pedra do começo do século 

passado, muito limpa e aconchegante. Havia uma lareira acesa crepitando, de 

onde Nana tirou uma chaleira escura com água quente e começou a preparar um 

chá, ao mesmo tempo em que indicava para Mary um lugar na mesa de madeira 

pesada e antiga. 

- Eu... – ela tentou continuar – Eu não sabia que me ajudaria... Muito 

obrigada! 

A elfa colocou uma xícara de chá na frente de Mary e pegou uma para si, se 

sentando logo em seguida no lugar à frente, dizendo: 

- Não precisa agradecer, sangue-ruim. 

- Eu... – Mary tentou começar um assunto qualquer, já que não sabia o que 

dizer para a elfa diante de tudo o que acontecera – eu não sabia que havia um 

lugar assim aqui na mansão. 

- Aah... essa foi a primeira casa dos Doumajyd.  

Mary percebeu o tom de orgulho na voz da elfa, que continuou falando: 

 - Quando o mestre Doumajyd, o bisavô do mestre Christopher morreu, 

deixou essa parte da mansão para a Nana. 

- Ele fez? Mas... Sabe, geralmente elfos-domésticos são... como eu posso 

dizer... submissos. 

- Nana é uma elfa livre. – afirmou ela – Sempre foi! 

- Como assim? – Mary entendeu menos ainda. 

A elfa suspirou olhando para a sua xícara de chá: 
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- Nana era muito jovem naquela época, nos tempos escuros. Nana era uma 

elfa livre, mas não tinha família e vivia sozinha. Então Nana conheceu o elfo-

doméstico do mestre Doumajyd, e o mestre permitiu que Nana vivesse aqui. Por 

isso Nana sempre trabalhou, mesmo sendo livre...  

‚Mas os tempos escuros continuaram e o marido de Nana e o mestre foram 

lutar. Apenas o mestre voltou, e prometeu cuidar da Nana para sempre. Durante 

todos aqueles anos, Nana lutou para defender o lar do mestre Doumajyd, até que 

os tempos de paz chegaram.  

Logo a família do mestre cresceu, e o mestre trabalhou muito e ganhou 

muito dinheiro. E então construiu a casa grande. Duas gerações passaram e Nana 

continuou trabalhando para eles. O mestre morreu, mas Nana não ficou triste, 

porque ele pôde conhecer o pequeno mestre Christopher e ficou muito feliz. Por 

isso, naquele dia, Nana prometeu que, até o último momento da sua vida, cuidaria 

do pequeno mestre. 

Por algum tempo, essa mansão foi cheia de alegria com o mestre 

Christopher, tão parecido com o seu bisavô, e a mestra Christinne, tão boazinha e 

tão bonita. Mas a mestre Kheterin sempre foi orgulhosa demais, e os seus filhos 

sofreram por causa disso... Nana não conseguia mais evitar as ações violentas do 

mestre Christopher, que só pioraram quando a mestra Christinne saiu da 

mansão...  

Nana pensava que havia falhado com a promessa que fez, mas... O mestre 

Christopher mudou, e ele voltou a sorrir como fazia quando era pequeno. E tudo 

por que conheceu uma sangue-ruim. – a elfa deu um sorriso desdentado, e pela 

primeira vez Mary o viu sem sentir um arrepio – Foi você quem fez o mestre 

Christopher voltar a ser tão parecido com o seu bisavô, não é?!‛ 

- Não, eu... – Mary se sentiu sem jeito diante de tudo o que ouvira, e tentou 

procurar por algo que quebrasse aquela aura de ‘salvadora’ que a elfa lhe colocava 

– Mas, no começo, eu adiava ele! Ele mudou porque eu dei um soco bem merecido 

no nariz dele! 

- Isso, isso! – disse a elfa parecendo feliz – Você fez por ele algo que 

ninguém ousava fazer. 

- Mas... foi algo realmente perigoso. – admitiu Mary – Eu podia ter morrido! 

A elfa soltou uma gargalhada, contente, e continuou: 

- De qualquer forma, sangue-ruim, não deixe essa casa! 

- O quê? – Mary ficou perplexa. 

A elfa a defender de ser vista pela senhora Doumajyd era uma coisa, mas 

pedir para ela ficar era outra totalmente diferente. 

- Pela minha promessa, – a elfa voltou a assumir a posse de quando 

enfrentara a mestra na sala – eu arriscarei a minha vida para proteger quem trás 

tanta alegria ao mestre Christopher! Por isso fique aqui!   

Diante daquilo, Mary também não conseguiu dizer nada contra. 

 



264 

 

 

 

Cap 62 – A estratégia de Summer 

 

 

 

- A Nana?! – perguntou Doumajyd chocado, mas não conseguindo esconder 

como ficara satisfeito com a notícia. 

- Sim. – confirmou Richardson – A senhora Kheterin não teve outra saída a 

não ser recuar. 

- Essa é a Nana! – exclamou o dragão contente, andando feliz pelo seu 

quarto sem ter um lugar certo para ir. 

- Porém, – a voz do secretário voltou a ser sério como de costume e fez com 

que ele parasse – eu recomendo ao senhor não ser negligente. 

- ‘Negliquente’? Por que a Weed está morando aqui? 

- A Weed está morando aqui?! – foi a vez do secretário ficar chocado. 

- ...droga. – resmungou Doumajyd quando percebeu o que tinha feito – 

Escuta, Richardson, eu não vou me casar com a Vanderbilt. Eu- 

- O que está fazendo aqui, Richardson? – perguntou a senhora Doumajyd 

entrando de repente no quarto do filho. 

- Eu estava informando o horário e o local do jantar com a família 

Vanderbilt para o senhor Christopher, senhora. – respondeu o secretário de uma 

forma habilmente disfarçada, não dando indícios de que o assunto fosse realmente 

outro. 

A bruxa passou por ele, não dando muita atenção a sua presença ali, e 

perguntou diretamente ao filho: 

- Por que a Weed veio aqui? 

- Quem disse que ela veio? – retrucou ele, com seu modo arrogante ao 

máximo. 

- Preciso novamente lembrar a sua consciência de que você é o herdeiro do 

maior nome da sociedade bruxa? Quer que a mesma tragédia que aconteceu em 

Nova York se repita? 

Doumajyd evitou olhar para a mãe. 

- Chegamos a um ponto em que as conseqüências serão as piores possíveis, 

Christopher. – continuou ela – Por isso precisei voltar o mais rápido que pude e 

convenci os Vanderbilt para agilizarmos o casamento de vocês!... Pense com 

cuidado, Christopher, no que é mais importante. – e da mesma forma abrupta 

como entrou ela saiu. 

   Diante de tudo aquilo que ouvira e do mais que descobria por causa da 

falta de cuidado do dragão, Richardson suspirou e deu meia-volta para seguir a 

senhora Doumajyd. 
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- Richardson. – chamou Doumajyd com uma voz carregada de quem estava 

pensando muito seriamente. 

- Sim, senhor? 

- Será que o Ken... Será que o Ken ficaria decepcionado comigo se eu por 

tudo em risco por causa da Mary? 

O secretário pensou um pouco e voltou para perto do dragão, para poder 

falar de frente para ele: 

- O senhor Cleanwater era uma boa pessoa. Acredito que ele entenderia. – e 

saiu, deixando um Doumajyd pensativo para trás. 

 

*** 

 

Reunidos na Ala dos Dragões em Hogwarts, como há muito tempo não 

faziam, o D4 conversava sobre o que estava acontecendo com o seu líder. 

- É hoje, não é? – perguntou Hainault, sentado na poltrona que ficava de 

frente para a janela, o que dava a impressão de que ele estava mais interessado nos 

terrenos da escola. 

- Parece que, ao final de tudo, o Chris decidiu ir. – comentou MacGilleain 

comendo um bolinho de caldeirão. 

- Apesar de ele ter ficado confuso até o último momento. – acrescentou 

Nissenson, mexendo seu chá distraidamente com uma colher. 

Houve um momento de silêncio entre eles. 

- Ele foi recusar, não foi? – perguntou Hainault. 

- Ele vai estar bem encrencado se fizer isso. – disse Nissenson, deixando de 

lado a colher e parecendo bem preocupado. 

- Ele é determinado e teimoso. – disse Hainault, e os outros dois 

entenderam que ele falava de como o dragão não voltaria atrás do que quer que 

fosse que ele decidisse fazer naquele dia. 

- Mas... – Nissenson deu um grande suspiro – Se ele recusar... a situação 

para os Doumajyd vai ficar terrível. Não se trata apenas da produção de esferas. 

Eles mantêm várias famílias empregadas, e muitas lojas e outros serviços na 

sociedade mágica estão diretamente ligados a eles. É como se uma montanha 

começasse a ruir de cima... 

- Mas – MacGilleain pensou por outro ponto de vista – se ele recusar, estará 

fazendo algo incrível, não?... Eu acho que o Chris é forte o bastante para resolver 

esse problema... 

 

*** 

 

Doumajyd demorou para chegar ao hotel onde estava Summer Vanderbilt e 

onde, pela segunda vez, seus pais se reuniriam para tratar do casamento. Apesar 

de todas as advertências da sua mãe, ele vagou por algum tempo pela cidade, 
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pensando no que faria. Mas finalmente decidira que não podia mais adiar aquela 

situação e, respirando fundo, entrou no hotel. 

- Pensei que não viria mais! – disse alguém com um tom irritado, assim que 

ele passou pela porta 

Ele quase tropeçou em seus próprios passos determinados ao ouvir a voz 

conhecida vindo do seu lado. Summer Vanderbilt, ainda com o seu cabelo 

vermelho, estava sentada de braços cruzados em uma poltrona da recepção, e 

mantinha uma expressão de total impaciência. 

- Eu vou por um ponto final nisso. – ele declarou de uma forma bem direta, 

e continuou o seu caminho para chegar ao local reservado onde seria o jantar. 

A metamorfomaga se levantou e o seguiu pelo caminho. 

- Vim para pedir desculpas aos seus pais. – acrescentou ele. 

- Eles não vão perdoar. – disse ela. 

- Mesmo assim eles vão ter que entender que eu não vou me casar com 

você! 

- Você vai ser obrigado a se casar comigo! – disse ela em tom de ameaça – É 

a única saída para a sua família! 

Doumajyd parou e a encarou. Ela fez o mesmo, deixando a atmosfera 

pesada entre eles. 

- Eu tenho uma estratégia guardada. – disse ela por fim, quebrando o 

silêncio. 

- Coloque em prática então. – o dragão a desafiou. 

Nesse instante Doumajyd percebeu que havia alguém lhe chamando pela 

sua esfera, e deu as costas para a metamorfomaga para poder atender. 

- Ah... oi. – disse a pequena imagem de Mary com um meio sorriso. 

- Mary? – murmurou ele surpreso, recomeçando a andar.  

Ela pareceu extremamente sem graça e já arrependida por estar fazendo 

aquilo: 

- Desculpe por estar te chamando assim, nessa hora, mas... 

- Não fique assim como uma idiota desanimada! Você não é nem capaz de 

me animar? Estou fazendo isso por você! No mínimo esse Ilustríssimo Eu merecia 

um ‘boa sorte’ da garota que ele colocou acima de todas as outras! 

Summer Vanderbilt não pôde escutar mais do que isso passou a frente dele, 

tendo todo o cuidado de esbarrar no dragão pelo caminho. 

 

*** 

 

- Boa sorte. – disse Mary, tentando sorrir de uma forma que passasse 

confiança, e terminou o contato, dando um grande suspiro de desânimo. 

Ela estava na estufa em Hogwarts, junto com a professora Karoline, onde 

passara o dia esperando até poder voltar para a mansão sem ser percebida. 
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- Não fique assim, querida. – a professora tentou ajudá-la, lhe dando um 

grande sorriso – Deixe o resto com destino! 

 

*** 

 

- Com licença. – pediu Doumajyd entrando na sala reservada do hotel, onde 

seria realizado o jantar entre as duas famílias. 

O senhor e a senhora Vanderbilt já estavam sentados em um lado da mesa 

juntamente com a filha, e no outro sua mãe o aguardava. 

- Há quanto tempo, Christopher. – cumprimentou o senhor Vanderbilt. 

- Desculpem pelo atraso. – disse o dragão indo se sentar no seu lugar ao 

lado da mãe. 

- Já que estamos todos aqui, vamos brindar! – sugeriu o bruxo, e a um sinal 

seu cinco elfos-domésticos apareceram e encheram respeitosamente cada uma das 

taças. 

Ao final disso, quando o senhor Vanderbilt ergueu a mão para pegar a sua 

taça, Doumajyd reuniu toda a coragem e determinação que tinha e começou: 

 - Eu- 

- Tenho uma coisa para dizer! – anunciou Summer alto, fazendo com que 

todos prestassem atenção nela e também com que a intenção do dragão passasse 

desapercebida – É meio repentino, mas... 

- O que aconteceu, Summy? – perguntou o senhor Vanderbilt parecendo 

estar preocupado. 

Sendo também um metamorfomago, ele percebera, desde que chegara, que 

havia algum problema perturbando a filha. Ela então ficou de pé, lançando um 

olhar rápido para Doumajyd, que a encarava preparado para responder a um 

ataque, e disse: 

- Eu... Eu quero cancelar esse casamento! 

 

 

 

Cap 63 – Último pedido egoísta 

 

 

- O que significa isso? – foi tudo o que a senhora Doumajyd conseguiu 

perguntar diante do que ouvira da noiva do seu filho. 

O próprio Doumajyd a encarava de boca aberta, sem conseguir entender. 

Tinha se preparado para a pior situação possível, e não imaginava que a 

metamorfomaga fosse capaz de cancelar o casamento. 

- Durante todo esse tempo, eu estive pensando muito nisso. – explicou 

Summer – Para ser sincera, eu não consigo gostar do Chris... Ah, talvez vocês 
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pensem que é tarde demais para desistir, mas... Eu realmente quero escolher a 

pessoa com que vou passar o resto da minha vida. 

- Mas, Summer, querida- 

- Isso é sério, Summy? – perguntou o senhor Vanderbilt, fazendo com que o 

início de protesto da senhora Doumajyd não fosse ouvido. 

- Mil desculpas por só falar agora. – pediu a garota para todos e depois 

disse especialmente para o pai – Por isso, pai, eu queria lhe pedir um favor. 

- O que? – perguntou o senhor Vanderbilt não sabendo o que esperar da 

filha. 

- Como isso terminou por causa do meu egoísmo, por favor, aceite a aliança 

de negócios com os Doumajyd. – e então ela falou com a senhora Doumajyd, agora 

muito mais chocada – Assim o não haverá problemas com o cancelamento do 

noivado, não é? 

A senhora Doumajyd lhe lançou um sorriso amarelo, totalmente 

desarmada: 

- Mas... – e encarou o senhor Doumajyd, tentando ter uma idéia de como 

deveria agir. 

- Tsc. – limitou-se o senhor Vanderbilt, pensando o pedido da filha. 

- Então, – Summer, sabendo que seu pai não iria dizer não, pegou a sua taça 

e a ergueu no ar – vamos comemorar a amizade entre nossas famílias! 

Doumajyd, ainda surpreso, sentia que seria capaz de pular por cima da 

mesa e abraçar a metamorfomaga para agradecê-la.  

  

*** 

 

Depois do jantar, Summer deixou o local alegando que não queria ficar para 

a conversa de negócios entre os Vanderbilt e os Doumajyd. Já tinha planejado o 

que faria em seguida, e não queria perder tempo, por isso andava com passos 

rápidos pelo corredor do hotel. 

- Summer, espera! 

Ao ouvir a voz de Doumajyd a chamando e os passos do dragão vindo 

correndo, ela parou, esperando que ele a alcançasse. 

- Summer, eu- 

- Por que essa cara de espanto? Essa foi a minha estratégia secreta! – disse 

ela com um imenso sorriso de orgulho – E aí? Gostou? 

Apesar do seu cabelo ainda permanecer vermelho, Summer voltara a ser a 

garota sorridente e alegre que sempre fora. 

- Esse é o meu pedido de desculpas por ter atrapalhado vocês, Chris... 

Aaaaahhh! – ela se espreguiçou como se finalmente tivesse terminado uma tarefa 

muito cansativa – É tão bom deixar de ser a malvada da história!... Foi muito feio 

da minha parte, não? – ela se virou com a intenção de sair, mas parou de repente, 
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lembrando de algo e se voltou para o dragão – Espera aí! Não me diga que agora 

você acha que teria sido melhor ficar comigo? 

Doumajyd somente a encarou, sem saber o que responder, e ela começou a 

rir: 

- Brincadeira! Eu sei que a Mary é quem está mais forte dentro desse 

coração de dragão, não é mesmo?... Mesmo assim, obrigada por tudo. Eu ficava 

toda nervosa quando estava com você, mas foi divertido... Viu, será que o grande 

Christopher Doumajyd pode ouvir meu último pedido egoísta? 

Doumajyd apenas concordou com um sinal de cabeça. 

- Faça a Mary feliz, por mim também, ok?... Boa sorte. – acrescentou ela 

saindo, deixando para trás um Doumajyd pensativo. 

Mas assim que chegou ao seu quarto e fechou a porta, Summer não 

conseguiu mais segurar as lágrimas.   

 

*** 

 

Mary estava passando pela ponte que levava até a propriedade dos 

Doumajyd quando uma coruja veio voando velozmente na sua direção e ela 

precisou se abaixar para não ser atingida. Dando meia volta, a ave deixou uma 

carta cair na frente dela e voltou pelo mesmo caminho que veio. Ainda indignada 

com a falta de respeito que até as corujas demonstravam com ela por ser uma 

sague-ruim, Mary pegou a carta do chão. 

Ela não tinha remetente e, ao abri-la, Mary pôde perceber que fora escrita 

de forma apressada: 

 

‚Oi, Mary! É a Summer! 

O casamento com o Chris não deu certo. Eu não terei mais nada com ele, pode ficar 

tranqüila. 

Sinto muito por ter machucado seus sentimentos até agora. Mesmo depois de saber 

sobre vocês dois, eu insisti em tentar conquistar o Chris, e isso foi algo horrível. Me sinto 

culpada principalmente por ter mentido sobre aquela noite. Não aconteceu nada entre nós, 

e eu só menti por estar com ciúmes. 

Realmente me desculpe. 

Se você me perdoar, mesmo depois de tudo o que fiz, da próxima vez que nos 

encontrarmos, queria que você ainda me considerasse como uma amiga... 

Vou para Nova York com os meus pais e não sei quando vou voltar. Mas... da 

próxima vez que nos encontrarmos, me chame de Summy, ok? 

 

PS: Meus pais concordaram em viajar de avião (você conhece, não é?). Vai ser 

muito divertido!‛ 
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Sem pensar duas vezes, Mary pegou a sua esfera e, assim que a miniatura 

de Doumajyd apareceu, ela declarou: 

- Vou para o aeroporto de Londres! 

 

*** 

 

Mary correu pelo grande salão repleto de passageiros apressados e 

procurou no painel eletrônico o portão de embarque do vôo para Nova York. 

Assim que encontrou a informação, procurou pelo lugar e viu que era o mais 

afastado de onde estava. Respirando fundo ela correu com toda a velocidade que 

pôde e parou deslizando na mureta que impedia a entrada de quem não fosse um 

passageiro. Mesmo de longe, ela avistou a metamorfomaga, com o seu cabelo 

disfarçado de preto, e gritou: 

- Summer! 

A bruxa procurou em volta quem a tinha chamado e ficou surpresa quando 

viu Mary, parecendo que ia subir em cima da mureta para chamar a sua atenção: 

- Mary!... Podem ir na frente, eu já vou. – ela explicou para seus pais e 

abandonou a fila, indo até onde era permitido para conseguir falar, parecendo 

muito contente – Que bom que veio!  

- Eu... – Mary parou, sem conseguir continuar. 

Vir até o aeroporto fora totalmente um impulso e, na sua preocupação em 

conseguir chegar a tempo e encontrar a metamorfomaga, não pensara no que diria 

para ela. 

Vendo que ela não falaria mais nada, Summer resolveu dizer: 

- Obrigada por ter vindo, Mary! E seja feliz, hein?! – ela acenou 

alegremente, e por um instante o seu cabelo voltou a ser roxo, o que ela reparou 

logo em seguida com um ‘ops’. 

Então, ela acenou mais uma vez e se virou para entrar pelo portão. 

- SUMMY! 

Summer voltou a olhar espantada para uma Mary sorridente. 

- Venha me visitar de novo, Summy! – disse Mary, respondendo 

indiretamente ao pedido de desculpas da carta. 

Quase não conseguindo manter a cor do seu cabelo devido à alegria, 

Summer apenas confirmou com a cabeça, e bateu continência entrando pelo 

portão logo em seguida. 

Mary se afastou da mureta, se segurando para não rir sozinha com a 

sensação de alívio por ter vindo até ali e ter falado com a metamorfomaga. Era 

como se finalmente tivesse conseguido desfazer o nó que a incomodava há tanto 

tempo. 

- Mary! – Doumajyd parou, também deslizando, ao lado dela e perguntou 

ofegante – Onde a Summer está? 

- Ela já foi. – informou Mary. 
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- Ah, é? – ele se apoiou na mureta para respirar melhor. 

- ...Ela foi incrível, não é? – pediu, Mary, sentindo um formigamento que ela 

conheci bem como o inicio de choro. 

- Ei, não comece a chorar! – ordenou o dragão – Não é assim que devemos 

agradecer!  

- Não estou chorando. – resmungou ela, conseguindo evitar as lágrimas. 

- Está tudo bem agora, não está? Não precisa chorar! 

- Não estou chorando! 

Eles se encararam e não puderam evitar o sorriso. 

- Está tudo bem. – repetiu Doumajyd, estendendo a mão para ela – Vamos 

voltar. 

Mary olhou para mão estendida e pensou que agora realmente estava tudo 

bem. 

- Vamos. – concordou ela pegando a mão dele. 

Doumajyd, parecendo estar contente como nunca, apertou firmemente a 

mão dela e a puxou para saírem. Mas, no mesmo instante, Mary paralisou, e se 

soltou de uma forma brusca. 

- O que- 

O dragão parou o que estava perguntado assim que viu a expressão 

assustada de Mary, e seguiu a direção do olhar dela. Então pôde ver a sua mãe 

parada um pouco a frente de onde eles estavam, parecendo extremamente 

incomodada por estar entre trouxas, com Richardson ao seu lado. Ela 

provavelmente tinha presenciado toda a cena desde que Summer embarcara. 

- Então era isso. – a bruxa falou estreitando os olhos e usando um tom cruel 

que fez Mary sentir um arrepiou gelado per 

   

 

 

Cap 64 – A parede que precisam atravessar 

 

 

- Também veio se despedir? – perguntou Doumajyd desafiador, não 

parecendo nem um pouco assustando ao ver a mãe no aeroporto. 

- Venha falar comigo amanhã. – sentenciou ela, mantendo o tom cruel na 

voz, não conseguindo olhar diretamente para o filho e parecendo não suportar a 

visão de Mary ao lado dele. 

- Se tiver algo para me falar, pode falar aqui! – reclamou o dragão. 

Em um impulso, Mary, pensando que não adiantava mais se esconder de 

agora em diante, reuniu toda a coragem que tinha e disse: 

- Eu também quero falar com- 
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- Amanhã, herdeiro Doumajyd e futuro administrador do maior nome da 

sociedade mágica, venha até o meu escritório. – a senhora Doumajyd a cortou e 

acrescentou em tom de ponto final – É uma ordem! 

Então, não dando chance alguma para o filho responder ou confirmar, ela 

saiu. Richardson ainda se deteve um tempo, como quem queria dizer alguma 

coisa, mas pesou melhor e seguiu a bruxa. 

 

*** 

 

- A senhora descobriu... – Nana suspirou, depois de ter ouvido sobre tudo o 

que acontecera no aeroporto por Mary, quando ela voltou escondida para a 

mansão – Está arrependida, sangue-ruim? 

Mary pensou um pouco para definir o que ela estava sentido no momento, 

e respondeu: 

- Com medo, mas não arrependida. 

- Isso. – concordou a elfa – Essa é a sangue-ruim do mestre Christopher. 

- Mas, agora eu não posso mais ficar aqui. – Mary chegou ao ponto onde 

queria chegar quando viera falar com a Nana. 

- A senhora disse que precisaria ficar em Londres essa noite. – disse a elfa – 

Por mais uma noite, estará tudo bem. 

Uma noite. Era tudo o que Mary tinha para pensar no que fazer de agora 

em diante. 

 

*** 

 

- Não podiam ter agido mais cuidadosamente? – pediu Ryan Hainault para 

Doumajyd, quando o D4 se reuniu naquela tarde na saída da Academia. 

- Não deu para evitar. – respondeu o líder. 

- E ela sabe que a cogumelo está morando lá? – perguntou Nissenson. 

- Ainda não. 

- Mas com certeza ela pensa que vocês estão se encontrando, não? – disse 

MacGilleain. 

Doumajyd pensou e disse, olhando para a própria mão sorrindo: 

- Bom, nós estávamos de mãos dadas e- 

- Não é hora de ficar feliz por estarem de mãos dadas! – reclamou 

Nissenson, enquanto os outros dois riam. 

- Não estou feliz! – replicou o dragão sem jeito – Não fiquei com o coração 

disparado e essas coisas só porque nos demos as mãos! 

- Você ficou com o coração disparado, sim. – disse Hainault com o seu 

sorriso calmo, fazendo o dragão não ter como negar. 

- Tem noção da situação em que está agora, Chris? – perguntou MacGilleain 

– Sua mãe deve estar furiosa. 
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- Ela pode fazer coisas piores do que já fez. – acrescentou Nissenson. 

Doumajyd não respondeu, mas a sua expressão sorridente foi trocada por 

uma de preocupado. 

- Mas... É como uma parede, não é? – explicou Hainault – Sua mãe é uma 

parede que um dia você teria que atravessar. Você e a Mary. 

Tanto Doumajyd quanto os outros dois pensaram nisso e concordaram com 

o amigo. 

- Se esconder e fugir não vai mais adiantar. – concluiu o Doumajyd. 

 

*** 

 

No dia seguinte, quando estava começando a amanhecer, Mary vestiu seu 

uniforme de Hogwarts, reunião o mínimo necessário para ficar fora alguns dias, e 

saiu da mansão Doumajyd para voltar para a escola. Apesar de não precisar 

freqüentar as últimas semanas de aulas, ela poderia ficar ajudando a professora 

Karoline na estufa, e teria um lugar. 

No castelo, a meio caminho de chegar nas estufas, ela foi parada por um 

chamado de vozes estridentes que não ouvia há muito tempo: 

- Maryyyy! 

Ela se virou e se deparou com as três alunas implicantes da Sonserina vindo 

correndo até ela, acenando e parecendo estarem extremamente felizes por a verem 

ali. 

- O que foi? – questionou Mary, já na defensiva. 

- A festa de formatura! – falou a líder loira, como se fosse algo de 

conhecimento universal. 

- ...O que tem? – perguntou ela sem dar importância, já que o lugar que a 

sua formatura ocupava em suas preocupações era praticamente o último. 

- Você vai dançar com o Doumajyd no baile, não é? – perguntou a ruiva. 

- Eu- 

- Eu quero dançar com o Nissenson! – exclamou a terceira, não agüentando 

ficar calada, dando um passo a frente. 

- Eu com o Hainault! – a ruiva seguiu a amiga. 

- E eu com o MacGilleain! – disse a líder loira em tom sonhador, também 

dando um passo a frente. 

- ... E daí? – Mary ainda tentava entender onde elas queriam chegar. 

- Repare que nenhuma de nós pediu pelo Doumajyd. – acrescentou a líder – 

Isso quer dizer que você pode ficar com ele. Mas... não custa nada você pedir para 

os outros dragões dançarem conosco! 

- Você sendo a namorada do Doumajyd, é claro que eles vão aceitar! – a 

ruiva explicou a lógica que elas estavam usando. 

Mary encarou cada uma delas, que esperavam esperançosas por uma 

resposta afirmativa, e deu um suspiro cansado. 
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- Ok. – respondeu por fim, pensando que, no momento, seria melhor fazer 

de tudo para manter uma boa relação com as suas colegas, e assim não ter mais 

problemas. 

As três quase pularam de felicidade e se despiram alegremente, voltando 

para as suas aulas, deixando Mary continuar o seu caminho. 

 

*** 

 

Christopher Doumajyd entrou sem cerimônias no escritório da mãe. Esta já 

o aguardava pacientemente, limpando cuidadosamente, com um lenço de seda, as 

lentes do seu óculos. 

- Summer Vanderbilt se deu conta daquela sangue-ruim ou vocês a 

convenceram  a se afastar? – a bruxa perguntou, sem dar chances para o filho 

começar. 

- Se a convencemos ou não, o que tem? – perguntou ele. 

- Pare de ser arrogante e pense na sua situação! – exigiu ela – Está mesmo 

falando sério? 

- Estou! – disse o dragão, assumindo uma pose de certeza absoluta – Para 

mim só existe a Mary. 

Ela o encarou por um tempo, como se estivesse usando oclumência para 

confirmar o que se passava dentro da cabeça do filho, e então perguntou: 

- Essa é uma palavra como futuro representante do maior poder econômico 

da sociedade mágica? 

- A aliança com os Vanderbilt não foi cancelada, não é? – ele rebateu a 

pergunta com outras – Então qual é o problema? Já não está tudo resolvido? Por 

que não volta para Nova York e acerta todos os detalhes? 

- Você realmente está estudando administração, Christopher? – perguntou 

ela, com um quase imperceptível tom de preocupação misturado com o de 

arrogância na voz – Essas relações não são tão simples quanto ordenar que um 

objeto venha até você. 

- Eu tenho uma própria teoria sobre administração e sobre como devo 

manter os negócios da nossa família! E, junto com a Mary, vou reconstruir o nosso 

nome e os Doumajyd vão ser mais fortes! Tão fortes que não vão depender de 

alianças para conseguirem se manter como está acontecendo agora! 

Aquilo foi demais para a senhora Doumajyd. Ela podia estar aparentemente 

calma, mas o aro do delicado óculos que ela segura caiu de suas mãos, partido ao 

meio. 

- Afinal, sou o Dragão Doumajyd, não sou? – finalizou ele, e saiu do 

escritório. 

No mesmo instante, Richardson entrou, e logo reparou no óculos partido.   
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- Acredito que haja muitos problemas, – comentou ele, concertando o objeto 

com um aceno rápido de varinha – mas também acredito que o senhor 

Christopher se mostrará competente. 

Em resposta, a senhora Doumajyd o encarou por um tempo, e então sibilou: 

- Dizem que o cão mais fiel ainda é capaz de morder a mão do dono... 

Nunca imaginei que isso aconteceria comigo. 

Richardson engoliu em seco, entendendo perfeitamente o que a bruxa 

queria dizer com aquilo. 

 

*** 

 

Mary entrou devagar na sua torre do desabafo, com uma sensação de 

saudades que ela não sentia com nenhum outro lugar do castelo. Onde haveria 

outro lugar no mundo para o qual ela poderia correr e gritar com toda a sua força? 

Então, com uma vontade repentina, ela correu até a janela e gritou o mais 

alto que pôde: 

- SE ESFORCE, DOUMAJYD!!! 

E isso fez com que se sentisse melhor a respeito do que o dragão estava 

fazendo. Desde que saíra da mansão, estava pensando em como ele deveria estar 

se saindo com a conversa com a sua mãe. 

- Está tudo bem. 

Mary quase caiu para trás com o susto que levou e olhou em volta para 

conferir se estava tendo uma alucinação ou coisa parecida. Mas lá estava Ryan 

Hainault, sentado ao lado da estátua, segurando um livro aberto nas mãos. 

- Agora só resta acreditar no Chris. – acrescentou ele. 

- O-o que está fazendo aqui?! – perguntou ela surpresa. 

Sorrindo, ele se levantou calmamente e foi até o lado dela. 

- Aqui é o melhor lugar para ler. – explicou ele – E o Chris falou que você 

viria para Hogwarts. 

- Ah... – disse ela como se tivesse entendido, o que não era bem verdade, 

mas no momento ela não iria se preocupar com a educação acadêmica do amigo 

quando ele era o menos interessado. 

- Não faça essa cara de triste. – pediu ele. 

- O quê? 

- Se você estiver com um sorriso no rosto, já é o suficiente para mim. Se não 

for assim, não vou conseguir desistir de você. 

Mary o encarou preocupada, pois achava que já havia resolvido essa 

questão com o dragão. Mas ele começou a rir com a preocupação dela, o que a fez 

entender que ele estava apenas tentando a animar. 

- Certo. – ela concordou, rindo também.  

 

*** 
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Depois de receber um chamado de Doumajyd pela esfera pedindo para que 

ela o esperasse em Hogsmeade, Mary se apressou em deixar o castelo para saber o 

resultado da conversa do dragão com a mãe. Assim que chegou ao lugar marcado, 

o avistou esperando por ela. 

- Como foi? – ela perguntou ainda meio ofegando por ter corrido na pressa 

de chegar ali. 

- Não sei. – disse ele rindo. 

- Como assim ‘não sei’?! – perguntou ela indignada. 

- Talvez eu possa estar sendo vigiado agora ou coisa assim, mas... Estamos 

juntos e ficar se escondendo é um saco! 

- Ma-mas ela não vai causar problemas para os outros como fez antes? 

- Apesar de tudo, ela é minha mãe. Se eu insistir ela vai entender, não é? 

Mary o encarou demonstrando que não achava possível isso acontecer em 

um futuro próximo. Mas pensou melhor e não disse nada para o filho esperançoso 

que havia falado com um tom tão confiante. 

- Mas não devemos nos preocupar agora que a poção foi esvaziada! 

Mary tentou processar o que ele dissera. 

- Não é ‘agora que a poção foi derramada’? 

- Para que eu derrubaria minha própria poção?! 

- A poção é sua? 

- Que poção? 

- ...Do que você está falando? – Mary começou a rir. 

- De qualquer forma, – ele tentou fazer a conversa voltar para um nível 

entendível – Temos que aproveitar esses momentos, não é? Vamos! – ele a pegou 

pela mão e a puxou pela rua. 

- Ei! Onde vamos – ela protestou, mas o seguiu mesmo assim. 

 

 

 

Cap 65 – Deserdado 

 

 

- Isso é muito bom! – exclamava Mary já na sua terceira taça de sorvete. 

Doumajyd a arrastara até um dos restaurantes mais chiques da cidade para 

os dois almoçarem juntos, e agora ele olhava admirado ela devorando a 

sobremesa. 

- Você realmente parece achar gostoso tudo o que come. – comentou ele – 

Disse a mesma coisa para tudo o que comeu hoje! 

- Mas estava tudo realmente muito bom. – ela se defendeu – Principalmente 

esse sorvete! Não acha? 
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- De todas as pessoas que eu já conheci até hoje, nenhuma come fazendo 

essa festa como você. 

- Mas é claro! – disse ela como se fosse bem óbvio o motivo disso – 

Comendo naquela mesa enorme não dá nem para saber as expressões dos 

outros!... A melhor coisa é uma mesa pequena, onde todos possam se sentar perto, 

e onde comida fique bem na nossa frente, com aquele cheirinho gostoso e- 

- Em resumo, – ele a cortou com o seu típico tom arrogante – minha 

maneira de comer é diferente da sua. 

- Desculpe por não ter aprendido a fazer as refeições em travessas de ouro! 

– pediu ela no mesmo tom. 

- Mas essa maneira diferente não é uma coisa ruim, porque estou com você. 

– acrescentou ele. 

- Então, assim que tivermos oportunidade, vamos comer o assado que a 

minha mãe- 

- Eu recuso! 

- O quê? – perguntou ela chocada com a resposta seca dele. 

- Brincadeira. A sua mãe cozinha muito bem! – disse ele rindo e então 

ordenou – Me convide logo. 

- Oh. – ela respondeu imitando o jeito dele – Eu vou convidar. 

- É uma promessa. – ele afirmou. 

- É uma promessa. – ela concordou. 

- Com licença. – pediu um garçom do restaurante chegando até a mesa 

deles e devolvendo para Doumajyd o que poderia ser confundido com um galeão, 

se não fosse pelo fato de ele ser duas vezes maior que o normal – Mas o senhor 

não está mais autorizado a usar essa forma de pagamento. 

- Como? – perguntou o dragão não compreendendo a situação, pegando a 

moeda para analisá-la. 

Em Gringotes havia um sistema de crédito muito parecido com os cheques 

e cartões que os trouxas usavam. Como não era cômodo, e muito menos sensato, 

pessoas ricas como o D4 andarem pelas ruas carregando o seu ouro, os duendes 

usavam galeões encantados, carregados com uma determinada quantia, que 

podiam ser usados normalmente como moeda de troca, bastando descontar o que 

foi gasto na quantia registrada no metal. 

- Como assim não tem nada?! – perguntou ele furioso se levantando e 

parecendo prestes a bater no pobre garçom – Vocês fizeram alguma coisa?! 

- Senhor cliente, nós- 

Mas, Doumajyd não o ouviu e o levantou pelas vestes, perguntando: 

- Você sabe com quem está falando?! 

Mary se levantou em um pulo e separou os dois, segurando Doumajyd e 

pedindo: 

- Calma, calma! Eu pago em dinheiro, Doumajyd, e vamos ver o que 

aconteceu. 



278 

 

 

*** 

 

- O que acha que a mãe do Chris vai aprontar? – perguntou MacGilleain no 

intervalo das aulas, quando os dragões se reuniram na Academia. 

- Acho que dessa vez ela virá sem limites. – suspirou Nissenson. 

- Estou com medo que seja algo tão grande que nós não vamos poder 

ajudar. – disse MacGilleain preocupado. 

 Hainault limitava-se a ouvir, sem participar da conversa. 

- Estou mais preocupado em se o Chris tem ou não consciência do que pode 

acontecer... – comentou Nissenson. 

 

*** 

 

 - Eu vou acabar com aquele restaurante! – Doumajyd ainda brigava pelo 

caminho. 

- Gente rica realmente anda sem dinheiro. – comentou Mary. 

- Isso não pode acontecer! O que aqueles duendes idiotas estão pensando?! 

– reclamou ele, parando e pegando a sua esfera para entra em contato com 

alguém. 

Logo a miniatura de um duende muito idoso apareceu, fazendo uma 

pequena reverência: 

- Como vai, senhor Dragão Christopher Doumajyd. 

- O que fizeram com o meu dinheiro?! – berrou o dragão sem dar maiores 

explicações do ocorrido. 

O duende o encarou por um tempo, como alguém que sabia da situação, 

mas não esperava que o principal envolvido não soubesse. Então deu um grande 

suspiro e explicou: 

- A senhora Doumajyd veio ao Gringotes hoje e retirou seu nome da conta 

da família. Sem usar nossos termos técnicos, senhor Christopher, o senhor foi 

deserdado. 

Mary viu que aquela palavra atingira Doumajyd com a mesma intensidade 

com que ela recebera, no passado, a notícia de que havia sido expulsa de 

Hogwarts. Ao contrário do que ela consideraria normal, o dragão não jogou a 

esfera longe ou muito menos acusou o duende de ser o culpado de tudo. Ele 

simplesmente não sabia como reagir aquilo, e não conseguia pronunciar palavra 

alguma.  

Vendo que já havia esclarecido a dúvida de seu antigo cliente, e que 

qualquer coisa que dissesse não seria mais ouvida, o duende desapareceu da 

esfera. 

- Deserdado?... – murmurou Doumajyd, ainda tentando encaixar aquela 

palavra em seus pensamentos.  
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- Deserdado? – Mary repetiu a pergunta, também chocada, mas percebeu 

que deveria fazer alguma coisa logo, ou o dragão poderia perder a noção do que 

estava acontecendo a sua volta – Quer dizer que o grande líder do D4 também 

pode ser deserdado? 

Doumajyd a encarou, totalmente sem saber o que fazer, e então 

praticamente caiu escorado na parede do prédio ao lado dele, com ar de 

derrotado. 

- Bom, não adianta se deixar abater. – disse Mary, se escorando ao lado dele 

e usando um tom animador – É isso que a sua mãe quer... Não é difícil viver sem 

dinheiro! O mundo não vai acabar por causa disso... – ela riu, pensando no lado 

cômico de tudo – Agora quem está em uma melhor situação sou eu, não? Pode 

começar a me chamar de Ilustríssima Eu, Chris-to-pher. – ela frisou bem o nome, 

sem as formalidades com que estava habituada a usar depois de tanto tempo em 

Hogwarts. 

 - ...Você tem um temperamento ruim. – acusou Doumajyd. 

- Não aceito que logo você fale do meu temperamento!  

- Mas... o que vamos fazer agora? – ele perguntou em um tom de quem 

estava completamente sem rumo. 

- Ora, tem um monte de coisas legais que podemos fazer sem dinheiro. 

Ele a encarou como ela tivesse falado a coisa mais absurda do mundo: 

- É claro que não dá!  

Diante disso, Mary se ergueu e assumiu uma pose determinada: 

- Pois vou mostrar! – ela estendeu a mão para ele e ordenou – Vamos! 

 

***  

 

- Olha que bonitinho! – Mary ergueu da gaiola um filhote de trupe e 

mostrou para Doumajyd.  

Foi a vez de ela o arrastar para onde ela queria ir em Hogsmeade, e 

escolheu um dos seus lugares favoritos: a loja de animais mágicos.  

O dragão, que olhava um tanto nervosos em volta, deu um pulo para trás 

quando viu o filhote praticamente embaixo do seu nariz e acabou derrubando 

várias caixas com brinquedos para animais. 

- Você tem medo dele? – ela perguntou, olhando para o bicho para conferir 

se havia algo assustador nele para provocar aquela reação no dragão. 

- Não tenho! – rosnou Doumajyd, não tirando os olhos do cachorro de duas 

caudas. 

- Tem sim! – Mary deu um grande sorriso e avançou com o trupe, fazendo 

com que Doumajyd andasse de costas pelo corredor de prateleiras, tendo que 

cuidar para não derrubar mais nada ao mesmo tempo em que tentava ficar 

afastado. 
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- Você não sabe que esses animais podem passar doenças contagiminosas?! 

– alertou o dragão, tentando se justificar, quando Mary o prendeu em um canto da 

parede. 

- Contagi-o-quê? – Mary riu mais ainda, colocando o filhotinho, que 

grunhia baixinho, bem perto dele – Ele é bem cuidado, não tem doença alguma. 

Pode pegar, vamos. – ela colocou o trupe no peito dele e o forçou a segurar o 

bicho. 

Enquanto o filhote farejava o ar, tentando entender para onde estava sendo 

levado, Doumajyd esticava o seu pescoço ao máximo, pedindo: 

- Mary, tira ele. 

- Você nem se mexe! – ela ria em resposta. 

O filhote começou a se mover para tentar subir no ombro do dragão. 

- De pressa, faça alguma coisa! – pediu ele desesperado. 

- Como você não tinha medo daquela vez que fomos ao zoológico? – 

perguntou ela, lembrando de repente. 

- Qua-quando eles estão em jaulas é seguro. – explicou ele. 

- Olha, ele está com mais medo do que você! – exclamou Mary, o ajudando 

a segurar o filhote mais firmemente para ele não ficar tão apavorado, e se 

divertindo como nunca em judiar do dragão. 

- Pá-pára! – pedia Doumajyd quase implorando – Mary! Tira ele! 

 

*** 

  

Depois de ficar o dia inteiro passeando pelas lojas interessantes – do ponto 

de vista de alguém que nascera trouxa – e se limitando apenas a apontar, comentar 

e não comprar nada, Doumajyd e Mary ainda pensavam no que fazer antes que 

escurecesse. 

- Que tal irmos ao parque? 

- Ao parque? – perguntou ele, não conseguindo imaginar o que havia de 

bom em um lugar onde só tinha grama, árvores e arbustos e que era dez vezes 

menor que o jardim da propriedade da sua família. 

- Sim! – exclamou Mary contente – Podemos jogar quadribol! 

- O quê?! Mas não temos vassouras e nem nada! 

- Sempre tem alguém jogando no parque. – explicou Mary – Podemos pedir 

para jogar também. 

- Pedir para jogar? – repetiu Doumajyd rindo, tentando entender essa lógica 

de pobre de Mary. 

- Claro, nós- 

Mary não continuou. Tanto ela quanto o dragão pararam de repente, 

olhando para um lugar logo à frente na rua, onde estava Richardson. Assim que 

foi notado, o secretário fez uma tentativa desastrosa de um sorriso, o que 

demonstrava que algo preocupante acontecera. 
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*** 

 

- O quê?! – perguntou Doumajyd chocado – É mentira! 

- Não é mentira, senhor Christopher, eu fui demitido. – disse Richardson 

com um tom cansado. 

Depois de deixarem Mary nos portões de Hogwarts, Richardson e 

Doumajyd voltavam para a cidade conversando sobre o que acontecera naquele 

dia. 

- Eu achei que deveria falar ao senhor e tranqüilizá-lo. Eu não tomarei 

nenhuma atitude inconseqüente como fez o Ken... – o bruxo olhou em volta, 

reunindo coragem para dizer o que viera dizer ao dragão – A senhora Doumajyd 

está concentrando todas as suas forças em manter a família no topo, mas não 

concordo com os meios que ela usa para isso. Desde que me formei na Academia, 

sendo de uma família humilde, sempre pensei que estando com os poderosos eu 

poderia, de alguma forma, ajudar pessoas menos privilegiadas... Mas, hoje, vejo 

que as coisas não são assim tão fáceis. Quanto mais se escala, mais difícil se torna 

olhar para baixo... Mesmo assim, fui leal ao seu pai, e continuei apoiando a sua 

mãe quando ela assumiu o controle dos negócios da família. Mas não posso mais 

continuar... 

Doumajyd ouviu atentamente cada palavra e pensou em o quê a demissão 

implicava. Mesmo inconscientemente, para ele, o secretário sempre representava 

uma figura associada à manutenção do nome Doumajyd, aquele que sempre 

estava trabalhando para que tudo funcionasse. Imaginar que Richardson não 

estaria mais como uma sombra atrás de sua mãe, sempre atendendo as ordens 

dela e a vigiando, era algo difícil de aceitar. Sendo ele um aliado ou um inimigo, o 

secretário era quase como alguém da família.    

- Richardson... o que devo fazer? – perguntou ele por fim. 

O secretário parou e pensou bem no que iria dizer: 

- Tenha confiança, senhor Christopher. Hoje, os bruxos se esquecem que o 

poder de uma família não é adquirido apenas com dinheiro e fama. Os valores de 

uma pessoa não se medem apenas com isso. Se o senhor conseguir passar por essa 

provação e conseguir compreender esses valores, aí sim se tornará, aos meus 

olhos, aquele que poderá ditar os rumos da sociedade mágica... Esforce-se, senhor 

Christopher! Se for o senhor como é agora, estará tudo bem. 

 

 

 

Cap 66 – A Crise Doumajyd 
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- Demitido?!– exclamou Mary assim que Doumajyd lhe contou o que havia 

acontecido pela esfera. 

- Minha mãe não sabe mais o que faz... 

- Sabe, o Richardson me contou o que aconteceu em Nova York. – falou 

Mary. 

- Como? – perguntou o dragão confuso, nem imaginando que ela soubesse 

alguma coisa. 

- Ele me contou tudo e... E ele me pediu para te perdoar. Se não fosse por 

ele, eu não teria decidido dar uma nova chance... 

- Aquela... aquela vez em que você desmaiou e foi para o hospital, quem me 

contou também foi ele... Ele sempre nos ajudou de alguma forma. 

- E foi prejudicado por isso. – concluiu Mary – Foi por nossa causa que ele 

foi demitido... 

Mary sentiu uma sensação ruim no peito, exatamente como ela sentia na 

época em que Doumajyd estava incomunicável.  

Mesmo que o secretário não fosse alguém diretamente ligado a ela, era 

alguém que queria o bem para Doumajyd e ela. Mesmo se o dragão tivesse 

decidido enfrentar o que fosse para eles ficarem juntos, ele ainda não havia 

experimentado a agonia de ter as pessoas a sua volta prejudicadas como 

acontecera com Mary no passado. E isso só a deixava mais preocupada. 

 

*** 

 

- Mas, isso é só o começo da vingança da sua mãe, não é? – disse 

MacGilleain quando Doumajyd se reuniu com os outros dragões na sua casa para 

contar o que havia acontecido – Ela acha que demitindo o Richardson vai o 

pressionar a desistir da Mary? 

- Ela me deserdou também. 

Essa novidade pegou o restante do D4 desprevenidos. Assim como o líder, 

os outros ficaram tão surpresos com esse extremo e não conseguiram responder. 

- Aquela velha de merda. – resmungou Doumajyd. 

- Chris, – começou Hainault com sua voz calma, apesar de estar se 

mostrando muito preocupado com o amigo – pode pedir nossa ajuda. 

- Isso mesmo! – ajudou MacGilleain – Em primeiro lugar não precisa se 

preocupar com- 

- Dinheiro! – os outros dois fizeram coro, assustando o antigo dragão da 

Lufa-lufa, mas demonstrando que concordavam com ele. 

- Me desculpe. – pediu o líder do D4 sorrindo, feliz pelos amigos querem 

ajudá-lo como podem. 

- Se conseguimos fazer o Chris dizer um ‘me desculpe’, é praticamente uma 

questão de honra ajudarmos, não é? – disse Nissenson rindo também. 
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- Ei! – protestou Doumajyd e foi atender a sua esfera, que começara a 

esquentar para chamar a sua atenção. 

Enquanto os outros concordavam e comentavam que outras coisas, antes 

impensáveis, poderiam acontecer dali por diante, Doumajyd foi para um canto 

afastado, pensando que poderia ser Mary, mas foi a pequena figura da sua mãe 

que surgiu por detrás do vidro. 

- O que quer? – perguntou ele, fazendo questão de mostrar que não estava 

nenhum um pouco feliz em vê-la. 

- Vou te dar uma última chance. – disse ela. 

- Não brinque! – ele rosnou – Acha que demitindo o Richardson ou me 

deserdando vai me fazer mudar de idéia?! Você tem uma mente muito pequena, 

velha! 

- ...Essa é a sua resposta? – perguntou ela permanecendo imparcial aos 

esbravejos dele – Não há mais volta, Christopher. Os Vanderbilt se recusaram a 

aliança com a nossa família, apesar de todos os meus esforços. De agora em diante, 

tudo o que acontecer, será exclusivamente culpa sua! 

 - O quê- 

Mas o dragão não pôde pedir mais nada, porque a senhora Doumajyd já 

havia desaparecido.  

 

*** 

 

- Foi Mal, Ryan. – pediu Doumajyd, quando o amigo lhe mostrou o quarto 

que ele poderia usar pelo tempo que precisasse em sua casa – Por estar te dando 

trabalho. 

- Eu estou acostumado. – disse o dragão, andando calmamente até a janela 

para conferir como estava o tempo lá fora – Ser manipulado pelos seus caprichos, 

é algo que me acostumei desde criança. 

Doumajyd riu, mas pensou um pouco nisso e perguntou: 

- Eu manipulava tanto assim? 

Hainault o encarou por um tempo e disse sério: 

- Dá vontade de rir da sua falta de consciência... – e então perguntou rindo – 

Vai se desculpar de novo? 

- Inacreditável. – respondeu o dragão, imitando o jeito de Mary falar. 

 

*** 

 

- Professora... por acaso, alguém disse que cancelaria os pedidos dos seus 

doces? – perguntou Mary no dia seguinte, enquanto ajudava nas estufas. 

A professora, percebendo na hora onde ela queria chegar com aquilo, 

respondeu: 
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- Tudo bem, não se preocupe. Desde daquela vez, eu só tenho relações com 

pessoas de bom coração.  

- Ah, é? – disse Mary, não sabendo se deveria se sentir aliviada ou não com 

isso. 

- Não caia na mesma armadilha, Mary. Corra atrás do que você quer! 

- Obrigada, professora. – ela agradeceu com um sorriso, mas a sensação 

incômoda, como se um buraco estivesse se abrindo dentro dela, ainda continuava. 

 

*** 

 

No almoço, Vicky aparecera nas estufas e chamou Mary para ir até a Ala 

dos Dragões. Lá, Nissenson e MacGilleain esperavam por elas. 

- A aliança não deu certo?! – Mary sentiu que o chão havia sumido pro 

debaixo de seus pés. 

Essa aliança com os Vanderbilt era onde ela e Doumajyd haviam se 

agarrado para poderem ficar juntos. Ela representava o esforço de Summer em 

abandonar o sentimento que sentia pelo dragão para que ele pudesse ser feliz com 

que ele realmente gostava. Era, principalmente, o trunfo que eles tinham contra a 

senhora Doumajyd. 

- E o Chris foi oficialmente deserdado. – continuou Nissenson – Ele não 

apenas não tem mais o direito de usar o dinheiro da família como foi expulso da 

mansão Doumajyd. 

- As coisas estão ficando cada vez mais graves. – continuou MacGilleain – 

Agora-  

- Onde está o Doumajyd? – perguntou Mary o interrompendo, preocupada, 

já procurando pela sua esfera nos bolsos para falar com ele. 

- Ele está na casa do Ryan em Londres. – disse Nissenson. 

- Na casa do Ryan... – repetiu ela aliviada. 

Se Doumajyd pensasse em fazer algo estúpido e precipitado, Hainault o 

impediria. 

- Mary, isso não é tudo. – MacGilleain tentou continuar, e entregou a edição 

do dia de O Profeta Diário para ela – Olhe isso. 

A primeira coisa que Mary pôde ver foi uma foto da senhora Doumajyd 

tirada no Ministério, onde ela parecia estar fazendo um discurso, com vários 

bruxos importantes atrás dela. A manchete em cima da foto dizia com letras 

gigantes ‘Crise Doumajyd atinge a economia bruxa inglesa’, e a notícia abaixo 

continuava: 

 

 ‚Kheteryn Doumajyd, atual administradora dos negócios da família Doumajyd, 

anunciou hoje uma demissão em massa e o fechamento de várias de suas fábricas e lojas na 

Inglaterra. ‘As medidas dr{sticas tomadas em Nova York não foram o suficiente para 

superar a crise. Preparem-se para uma redução significativa’, disse ela aos seus assessores e 
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representantes comerciais. Depois, ao se apresentar no Ministério da Magia para dar mais 

informações sobre o ocorrido, a senhora Doumajyd também tornou pública a sua decisão de 

deserdar seu filho, Christopher Doumajyd, o líder do D4, estudante de administração na 

Academia Bruxa de Nova York. Segundo ela, Christopher é um mau administrador e o 

principal culpado pela crise, motivos suficientes para ser descartado da linha sucessória da 

família. Já Christinne, representante do Departamento de Relações Internacionais e a 

herdeira mais velha dos Doumajyd, sem muitas palavras à imprensa, apenas disse que a 

culpa é exclusivamente de sua mãe. 

A família Doumajyd, o maior nome dentro da sociedade bruxa, há anos vêm 

contribuindo com o crescimento econômico e com desenvolvimento da comunidade mágica. 

Com negócios espalhados pelo mundo inteiro, o principal produto representado pelos 

Doumajyd é a Esfera para comunicação rápida, que permite o contato entre os bruxos de 

qualquer localidade do planeta.  

A crise que começou no final do ano passado em Nova York, culminou com o 

fechamento da principal fábrica de Esferas no exterior. Agora a crise chega à Inglaterra e 

causa pânico em todo o setor comercial. Ligada diretamente às fábricas e as lojas da família 

Doumajyd, há cerca de 2.000 empresas terceirizadas e prestadores de serviços, além de 

vários outros negócios dependentes.‛ 

 

A reportagem ainda continuava em mais duas páginas no jornal, que 

incluíam comentários de economistas sobre os efeitos dessa crise na sociedade e os 

vários problemas que surgiram decorrentes às demissões. Mas em lugar algum 

Mary conseguiu encontrar alguém que falasse sobre uma possível solução, o que 

só fez seu ânimo afundar mais ainda. 

- Como diz aí, – falou Nissenson, quando Mary pôs o jornal de lado, que foi 

logo agarrado por Vicky – se isso acontecer, muitas empresas vão quebrar e será 

um abalo imenso na economia mágica. 

Com isso, Mary ficou em pé com um impulso. 

- O que foi? – perguntou Vicky assustada com a reação da amiga. 

- Eu... eu preciso pensar sozinha! – e saiu, sem mais explicações. 

- Precisavam mostrar isso para ela e ficar falando desse jeito? – Vicky brigou 

com os outros dois – Agora ela vai se culpar! 

- Bom... é culpa dela. – disse Nissenson de forma direta. 

- Não tem como ela fugir da verdade, Vicky. – explicou MacGilleain com 

mais tato – Seria melhor que ela soubesse pelos amigos do que por outros, não 

acha? 

- Estar com o herdeiro de uma grande família, significa suportar e assumir 

responsabilidades. – suspirou Nissenson – Com o Chris deserdado e a crise 

revelada, como amigos, ficamos de mãos atadas. 

- Tudo o que podemos fazer por eles é darmos forças. – ajudou MacGilleain 

– Mas, com todas essas dificuldades e esses problemas irreversíveis... Será que, 

mesmo assim, eles conseguirão ficar juntos? 



286 

 

Vicky olhou de um para o outro e pensou na sua própria situação. Sua 

família era alguém que tinha negócios indiretamente ligados à família Doumajyd. 

Os principais clientes de seus pais eram empresas que trabalhavam para as lojas 

de esferas. Se elas chegassem a fechar, sua família também estaria com problemas 

financeiros, e Mary se culparia por isso também. Apesar de não ter contado nada 

para a amiga, Vicky sabia muito bem que não haveria como esconder isso dela por 

muito mais tempo.   

 

*** 

 

Mary voltou para a estufa e pediu que a professora Karoline lhe desse 

alguma tarefa. Precisava se distrair fazendo alguma coisa com as mãos para que os 

pensamentos sobre tudo o que ficara sabendo não a deixassem como uma zumbi 

fora da realidade. Depois de ter quebrado três vasos na simples tarefa de tentar 

por adubo dentro deles, a professora Karoline pediu pacientemente que ela fosse 

até Hogsmeade comprar os itens de uma lista. 

Porém, ter ido para a cidade não foi uma boa coisa. Em todos os lugares por 

onde passava o assunto era só um: a Crise Doumajyd. Mary ouvia pedaços de 

conversas e várias delas eram em tom de lamentação. Ela percebeu que as pessoas 

prejudicadas estavam muito mais próximas do que ela podia imaginar. 

Praticamente toda Hogsmeade teria as suas lojas afetadas pela crise, como um 

efeito dominó. 

Então ela parou quando viu na sua frente o mesmo Profeta Diário que 

Nissenson havia lhe mostrado, com a foto da senhora Doumajyd na capa. Ao 

perceber atenção dela no jornal, o senhor que lia a matéria comentou: 

- Vamos passar por tempos difíceis. – e então ele reparou no uniforme dela 

e perguntou – Em que ano você está, moça? 

- Sé-sétimo. 

- Pois é... Os mais prejudicados serão vocês jovens. Hoje são os Doumajyd, 

levando metade de todos os negócios com eles. Amanhã serão os outros grandes 

nomes bruxos... 

O senhor ainda falou mais algumas frases antes de ver que Mary já havia se 

afastado, com passos incertos e um olhar perdido. 

 

*** 

 

- Ryan?... Será que eu vou conseguir proteger a Mary? 

Hainault demorou para processar essa pergunta e associá-la a expressão 

pensativa do amigo, e então comentou: 

- Agora, além de se desculpar, aprendeu a mostrar fraqueza? 

Os dois estavam almoçando na casa de Hainault, que resolvera não ir para a 

Academia naquele dia. 
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- Segundo minha mãe, eu estou arruinando a reputação dos Doumajyd por 

causa dela... Isso é egoísmo, não é? 

Hainault sorriu, entendendo a preocupação do amigo, e propôs: 

- Não seria bom se você provasse o contrário a partir de agora? 

- O contrário? 

- A vida inteira, sua mãe sempre lhe deu tudo o que quis. Agora que existe 

uma coisa que você realmente quer, ela é contra... Você escolheu ficar com a Mary 

e foi deserdado. Por que não encara isso como um meio de recomeçar e ver o 

mundo do ponto de vista dela? 

Esse conselho do amigo deixou Doumajyd ainda mais pensativo, e no 

mesmo instante um elfo apareceu na sala e, com uma reverência, entregou para 

Hainault o jornal. 

- ...Chris. – chamou Hainault assim que olhou para a primeira página. 

- O quê? 

- Você deveria ver isso... 

 

 

 

Cap 67 – Vamos terminar 

 

 

‚Est{ dizendo que não se importa? Pretende causar a mesma tragédia que j{ 

aconteceu? Pense em quantas famílias serão arruinadas por causa dessa sua decisão 

egoísta! Por ter nascido um Doumajyd, seus deveres e obrigações devem vir antes que seus 

desejos egoístas!... J{ se esqueceu o que aconteceu com o Ken Cleanwater?!‛ 

 

Com um sobressalto, Doumajyd acordou, suando e com a voz cruel da mãe 

ainda ressoando na sua mente. 

 

*** 

 

- Não consegue dormir? – pediu Vicky sonolenta para uma Mary, que havia 

desistido de ficar rolando de um lado para o outro sem conseguir fechar os olhos, 

e sentara na escrivaninha, para se distrair olhando pela janela. 

Durante esse tempo que ficara afastada de Hogwarts, seu quarto já havia 

sido imediatamente entregue para outra aluna, Mary passou a ter certeza de que 

sua saída fora um grande alívio para a maioria dos professores. Por isso, ela não 

reclamou quando lhe disseram que teria que dormir nas estufas se pretendia 

voltar, mesmo depois de prometer que não retornaria até a formatura. Mas Vicky 

não admitiu isso, e logo tratou de arrumar um lugar para a amiga em seu próprio 

quarto. 
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- Desculpe, Vicky! – pediu Mary, se sobressaltando ao ver que ela tinha 

acordado. 

- Tudo bem. – murmurou a garota esfregando os olhos – É bom você dormir 

logo, já está tarde. – e voltou a cair na cama, adormecendo logo em seguida. 

Mary deu um meio sorriso, querendo também poder ter um sono sem 

problemas como a amiga e, dando um grande suspiro, ela levantou para voltar 

para a sua cama improvisada. Mas, acabou batendo no pé da escrivaninha, o que 

fez vários livros da Vicky caírem no chão.  

Tentando ao máximo não fazer mais barulho, Mary começou a recolher 

tudo e devolver ao seu lugar. Porém, do meio de um livro, caiu um pedaço de 

pergaminho onde Mary reconheceu a letra do pai de Vicky. 

 

*** 

 

O dia seguinte amanhecera com uma atmosfera pesada e silenciosa. Mary 

não sabia explicar se isso era uma sensação devido à noite sem dormir e à decisão 

difícil que tomara, ou se fora simples coincidência.  

Depois de ter lido a carta do pai de Vicky, onde ele falava sobre os 

problemas que estava enfrentando e pedia para a filha ajudar a amiga de todas as 

formas possíveis, Mary pensou muito. Ter sua própria família e as pessoas 

próximas prejudicadas era algo com que ela podia tentar lidar. Mas a crise 

Doumajyd atingia tantas famílias e de tantas maneiras que era impensável uma 

maneira de se tentar resolver.  

Durante toda a manhã, enquanto estava nas estufas, verificava a sua esfera, 

pedindo com todas as forças para que Doumajyd não tentasse falar com ela e que 

muito menos viesse a encontrá-la. Se chegasse a ver o dragão, perderia toda a 

convicção em fazer o que havia planejado. Então, à tarde, quando terminara suas 

tarefas, ela pediu permissão para a professora Karoline e saiu de Hogwarts com 

um rumo certo.  

Aparatou no povoado perto da mansão Doumajyd e rumou para lá. Foi 

recebida por Nana, que ficou muito feliz de vê-la, ao seu modo rabugento. Mas 

Mary não se deixou abalar e pediu com uma voz firme que queria falar com a 

senhora Doumajyd. 

Mesmo estranhando o modo de a garota agir – firme, mas de alguma forma 

triste – a elfa a conduziu até o escritório da bruxa e a anunciou. 

- Com licença. – pediu Mary entrando educadamente. 

- Qual é o assunto? – perguntou a senhora Doumajyd friamente, não se 

dignando a virar para a sangue-ruim, permanecendo de pé na frente da grande 

janela do seu escritório, olhando para o seu jardim. 

Mary respirou fundo e reuniu toda as suas forças para conseguir dizer: 

- Se eu me afastar, tudo poderá ser resolvido? 
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A bruxa deu uma risada desdenhosa e não respondeu, continuando a olhar 

pela janela. Mas Mary não desistiu e continuou falando: 

- Se sim, eu prometo que, a partir de agora, nunca mais me relacionarei com 

os Doumajyd. Por isso, por favor, não deserde o Christopher e... de alguma forma, 

não deixe que as pessoas fiquem prejudicadas! 

- ...Estou fazendo o meu melhor para isso. – respondeu ela simplesmente, 

como se fosse algo muito óbvio – Não precisa me falar isso. 

- Eu peço, por favor. Farei tudo o que pedir! 

- Finalmente entendeu... – comentou a bruxa – Então vá embora 

imediatamente. Está me atrapalhando! E nunca mais apareça na minha frente, 

sangue-ruim! 

Mary abaixou a cabeça, sentindo todo o peso do que teria que fazer agora, 

deu dois passos, e então abriu a porta e saiu correndo, sem perceber que deixara 

para trás uma Nana chocada. 

 

*** 

 

Ainda naquela manhã, Doumajyd entrou sem cerimônias na sala onde 

Hainault tocava o seu violino e anunciou animado: 

- Eu decidi! 

Hainault pacientemente parou o que estava fazendo e esperou que o amigo 

dissesse o que havia decidido. 

- Não vou mais ficar confuso! – continuou o líder do D4 contente, como se 

houvesse descoberto algo milagroso, que resolveria todos os seus problemas. 

- É? – perguntou Hainault, se contagiando pela alegria do outro, apesar de 

não demonstrar isso tão abertamente e com gestos como ele fazia. 

- Vou fazer como você disse e recomeçar uma vida nova com a Mary! – 

disse ele todo empolgado, dando voltas pela sala sem ter um lugar certo para ir – 

Não tenho dinheiro e não sou mais um Doumajyd! Não me importo se nós 

tivermos que comer apenas batatas todos os dias! Vou deixar todos com enceja de 

mim! 

Hainault pensou um pouco e então perguntou: 

- Você quis dizer ‘inveja’, não é? 

- Tanta faz! Vou mostrar para todos como esse Ilustríssimo Eu é incrível por 

mim mesmo! 

- Que tal começando a viver mais calmamente? – sugeriu Hainault rindo. 

- Você é quem vive calmo demais, Ryan. 

- É mesmo. – ele concordou e os dois riram – Então acho que o primeiro 

passo seria você treinar como é viver entre os trouxas. Por que não tenta e depois 

vai contar a novidade para a Mary? 

- É isso que eu vou fazer! – concordou Doumajyd pensando que aquela era 

uma ótima idéia. 
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Ele colocou o casaco, que até o momento estava esquecido na sua mão 

sendo arrastando de um lado para o outro, e rumou para a porta. Mas pensou em 

algo no meio do caminho e se voltou para o amigo dizendo: 

- Eu só dou trabalho para você, Ryan. 

Em resposta, Hainault sorriu e disse: 

- Disponha. 

- Até! – Doumajyd acenou contente e saiu. 

 

*** 

 

Mary fechou a caixa onde recolhera tudo o que era seu e que ainda 

permanecia no seu antigo quarto-depósito na mansão Doumajyd e olhou em volta 

suspirando. Então executou um feitiço de redução, para poder guardar a caixa no 

seu bolso. 

Pela pequena janela do quarto, ele pôde ver o tempo escurecendo lá fora. 

Mesmo já estando tarde, aquela escuridão era devido a um tempo carregado que 

estava se formando desde aquela manhã, e uma tempestade poderia começar a 

qualquer momento.  

Uma trovoada fez com que Mary saísse de seu devaneio e se apressasse em 

terminar e sair do quarto. Então ela saiu da mansão pelos fundos, escondida, sem 

ter coragem de se encontrar com Nana para se despedir, e rumou para a saída dos 

portões. 

Mas mesmo assim, a elfa seguira todos os seus passos em silêncio e, depois 

de vê-la sair da propriedade, lamentava-se consigo mesma: 

- Aquela sangue-ruim idiota... 

 

*** 

 

A professora Karoline e Vicky, que estavam distraídas no trabalho de 

colocar os doces em potes, quase tiveram as almas arrancadas dos corpos quando 

a porta da estufa se abriu de repente e Doumajyd surgiu dela gritando: 

- MARY! – ele olhou em volta – ...Onde ela está? 

 As outras duas se entreolharam surpresas. Não só era a primeira vez que o 

líder do D4 aparecia lá como também ele parecia estar extremamente feliz. 

- Ela saiu. – informou Vicky por fim. 

- Ela disse que precisa resolver uma coisa. – acrescentou a professora. 

- Ah, é... – disse ele pensativo e então saiu sem agradecer ou se despedir. 

- ...O que será que deu nele? – perguntou Vicky. 

- Vamos saber quando Mary chegar. – respondeu a professora, já se 

animando pela possível fofoca que iria ouvir – Ah, começou a chuva... 

 

*** 
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Mary aparatou em uma Hogsmeade onde o pior do temporal já havia 

passado, mas onde a chuva ainda parecia ter força para cair até a noite. E 

enquanto seguia para Hogwarts, sem se importar se o seu encantamento para 

manter as roupas secas estava funcionando ou não devido a sua falta de 

concentração nele, repassava o que tinha planejado fazer.  

Avisaria apenas a professora Karoline, pegaria as suas coisas e sairia. Iria 

pela rede de Pó de Flu até Londres e de lá pegaria o primeiro trem na estação para 

o litoral. Não tinha coragem de falar com Vicky, por isso mandaria uma coruja 

para ela explicando tudo assim que fosse possível. E quanto ao Doumajyd... seria 

melhor não vê-lo. 

- Mary! 

Ela congelou o olhou para frente. Lá estava Doumajyd, escorado no muro 

de entrada de Hogwarts, todo molhado pela chuva e tremendo de frio por causa 

disso. Mary não pôde evitar ter o vislumbre de uma cena parecida, que parecia ter 

acontecido há décadas atrás, quando o dragão a esperara por quatro horas 

enfrentando a neve. 

- Doumajyd... – ela sussurrou, querendo que aquilo fosse apenas uma 

ilusão. 

Ao vê-la, o dragão veio correndo até ela, sorrindo e parecendo muito feliz 

por encontrá-la: 

- Onde estava, idiota? Eu estou te procurando há um tempão! – então ele 

percebeu que estava sendo grosso e tentou mudar – Quer dizer, eu... Eu vim para 

cá sem aparatar! Também não estou usando a minha varinha para nada! Olha! – 

ele apontou para o cabelo, que tinham perdido todos os cachos bagunçados e 

estavam ensopados e escorridos – Sabia que com a chuva o cabelo fica liso? Mas 

assim fica legal também, não?... Realmente os trouxas ficam em apuros na chuva 

sem poderem usar magia. – e então ele completou com um tom orgulhoso – Viu, 

eu também consigo viver como um trouxa! 

Mary sentiu uma pressão aguda no peito, e decidiu que deveria dizer agora, 

ou não seria mais capaz de fazer isso: 

- Doumajyd, vamos terminar. 

Ele a encarou sem entender, com o seu sorriso desaparecendo. 

- Eu não posso ficar com você. – ela acrescentou, tentando ser mais clara. 

- ...Pare de brincar. – sussurrou ele, perdendo toda cor, instintivamente 

percebendo que ela falava sério. 

O cabelo de Mary começou a escorrer também, e ela sentiu suas roupas 

começarem a ficar molhadas, sinal de que ela não conseguia mais manter o 

encantamento, e então tentou dizer com uma voz normal: 

- Não estou brincando. 
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- Eu já decidi! – disse ele no seu tom habitual de líder do D4 – Vou ficar com 

você e viver como vive um sangue-ruim sem dinheiro! Não importa o que 

aconteça, vamos ficar juntos! – e então ele pegou a mão dela e a puxou – Vamos! 

Mas Mary se manteve no mesmo lugar e isso, misturado com a água da 

chuva, fez com que suas mãos escorregassem. 

- Muita coisa depende de você, Doumajyd. – ela tentou dizer com um 

sorriso animador – É injusto você abandonar tudo para ficar apenas comigo... Por 

favor, se esforce e faça as pessoas felizes. 

O dragão a encarou, não querendo acreditar no que ouvia: 

- Está zombado de mim? 

- Não estou. 

- Então por que está dizendo absurdos agora?! Quando saímos juntos 

aquele dia foi tudo mentira? Você disse que me mostraria como podemos nos 

divertir sem dinheiro e foi só aquilo?!  Nós não jogamos quadribol no parque 

ainda! E a promessa de me convidar para comer o assado da sua mãe?! FOI TUDO 

MENTIRA?! POR QUE ESTÁ DIZENDO ISSO, IDIOTA?! 

Mary se encolheu, contendo a sua vontade de dizer tudo para ele, mas não 

podia fazer isso, e mediu as suas palavras ao falar: 

- Eu-eu fiz um promessa... com a sua mãe. 

- O quê? 

- Nunca mais me relacionarei com a família Doumajyd. 

O dragão pensou no que ela dissera e então exclamou: 

- Aquela velha de merda te ameaçou! – e então faz menção de sair com a 

intenção bem clara de acabar com a sua mãe – Eu vou- 

- NÃO! – Mary o segurou, o abraçando – Ela não me ameaçou! Eu decidi! 

Eu fui lá por conta! 

- ...O quê? 

- Eu fiz a promessa com ela! 

- ...Por que fez isso, Mary? 

Ela engoliu em seco, tentando ao máximo não cair no choro diante da 

expressão de desapontado dele, e explicou: 

- Você é o mundialmente conhecido herdeiro Doumajyd, aquele que ditará 

os rumos da sociedade mágica junto com o D4. Se você ficar comigo, não será 

apenas você que sofrerá com as conseqüências... É idiotice querer ser feliz 

destruindo a felicidade das outras pessoas, não é? Você sabe disso. 

- Mary, eu- 

Ela o soltou e lhe deu um empurrão para frente, dizendo: 

- Se você se esforçar, e ser um incrível administrador, muitas pessoas 

poderão ser felizes! 

Então ela se virou, para entrar na escola, mas Doumajyd lhe fez uma 

pergunta que a forçou a parar: 

- Alguma vez você me viu como eu mesmo, Mary?! 
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Ela não conseguiu responder, e não se virou para ele: 

- Sem relação alguma com a minha família, com a minha mãe e com essa 

sociedade mágica? – ele continuou – Alguma vez sequer você me viu apenas como 

o Christopher?  

  Mary respirou fundo. Diante daquilo, só havia uma maneira de fazer com 

que ele a deixasse partir: 

- Talvez, mas... Se eu gostasse mesmo de você, se eu fosse capaz de te ver 

apenas como o Christopher... eu não seria capaz de ir embora assim, não? – então 

ele se virou para ele e disse com um sorriso – Adeus, Doumajyd. – e correu para os 

terrenos da escola. 

Não se importava com a chuva fria escorrendo pelo seu rosto, porque assim 

ela poderia chorar a vontade. 

 

 

 

Cap 68 – Sem rumo 

 

 

Depois de ter andando um bom tempo sem um rumo certo, Doumajyd 

acabou indo para a praça do relógio em Hogsmeade, e se deixou desabar aos pés 

da estátua em que uma vez ficara esperando por quatro horas embaixo de neve. 

Mesmo ainda todo molhado pela chuva e insensível ao frio da cidade, ele ficou 

naquele mesmo lugar por horas.  

 

*** 

 

Mary encarou o imenso mar esverdeado que se estendia a sua frente e fazia 

divisa com um céu azulado no horizonte, em um dia que acabava de começar. A 

brisa salgada de litoral era uma sensação nova, assim como a temperatura mais 

elevada. Para quem estava acostumada a uma Hogwarts esnobe, uma Hogsmeade 

movimentada ou com uma Londres inquieta, o silêncio e a tranqüilidade emitida 

pela pequena vila que se estendia a sua frente era algo reconfortante. 

Ela retirou da mochila o pedaço de pergaminho com o endereço de seus 

pais e olhou em volta, procurando um ponto de referência. Então respirou fundo e 

saiu da estação, pronta para enfrentar uma vida sem magia, sem Hogwarts e, 

principalmente, sem Doumajyd. 

 

*** 

 

A senhora Doumajyd entrou no seu escritório sendo seguida pelos seus 

principais assessores, tanto da Inglaterra quanto de Nova York. Todos eles traziam 
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documentos e rapidamente ocuparam os lugares espalhados do local para 

poderem começar as suas tarefas imediatamente. 

- Temos que encontrar logo uma maneira de reverter essa crise. – 

determinou a bruxa para eles – Se for preciso não durmam! Só quero que me 

apresentem resultados. 

- Não seria melhor chamarmos o senhor Christopher agora, senhora 

Doumajyd? – se atreveu a sugerir um dos empregados, que havia sido escolhido 

como substituto emergencial de Richardson. 

- Como? – perguntou ela estreitando os olhos para ele por detrás dos óculos 

de cristal. 

- A senhora o deserdando ou não, ele ainda é o herdeiro Doumajyd diante 

da sociedade e ainda é famoso por ser o líder do D4. Tendo ele do nosso lado, é 

como se as nossas possibilidades aumentassem. 

- Não preciso ir atrás dele. – sentenciou ela – Logo ele virá chorando atrás 

de mim. 

 

*** 

 

Depois de pedir informação para várias pessoas, finalmente Mary 

encontrou seus pais, quase no final da praia. Eles e Charles estavam totalmente 

absortos em estender algo escuro em varais. 

- O que estão fazendo? – perguntou ela chegando mais perto, e verificando 

que o ‘algo escuro’ eram algas. 

- Ah! Mary! – sua mãe quase tropeçou com a surpresa – O que está fazendo 

aqui?! 

- Eu vim ajudar vocês. – disse ela correndo para abraçá-los. 

 

*** 

 

Já estava quase amanhecendo quando os outros dragões finalmente 

encontraram Doumajyd e puderam respirar aliviados. Tinham sido avisados por 

Vicky, que recebera a carta de Mary contando o que havia acontecido, e desde 

então tentavam se comunicar com o líder, mas parecia que ele tinha dado um jeito 

de se livrar da sua esfera. 

- Vamos, Chris. – MacGilleain tentou animá-lo – Não adianta ficar desse 

jeito. Vamos nos divertir e esquecermos isso! 

O dragão nem ao menos olhou para eles, mas ficou visivelmente irritado 

com a presença dos três e ainda mais por eles estarem tentando conversar. Então 

sem aviso, levantou bruscamente e saiu resmungando: 

- Que saco, idiotas!  

- Estamos preocupados com você! – tentou dizer MacGilleain, o seguindo e 

sendo seguido pelos outros. 
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- Por isso é que me irritam! – rosnou Doumajyd – Não me importo mais 

com a reputação da minha família! Não tenho mais nada a ver com eles! 

- Então por que não vai atrás da Mary? – provocou Nissenson indo direto 

ao assunto, e fazendo com que Doumajyd parasse. 

- Simon. – falou MacGilleain, com um tom que dizia para ele não causar 

confusão. 

Mas a faísca já havia sido acessa, e Doumajyd virou para o dragão das 

poções, o encarando ameaçadoramente:  

- O quê? 

- Você sabe muito bem que ela não está dizendo a verdade. – continuou 

Nissenson, desafiando o olhar furioso do amigo – Está assim porque sente 

vergonha de não ter conseguido impedi-la! 

- Como é que é? – Doumajyd avançou um passo. 

- O que irrita é essa sua hesitação e esse seu mau humor! 

Isso fora demais para Doumajyd ouvir. Ele avançou com toda a raiva 

acumulada do que estava sentido até agora e acertou o rosto de Nissenson com 

um soco. Este cambaleou para trás, mas logo se equilibrou. 

- Chris! – MacGilleain tentou segurar o líder, que tentava avançar para 

continuar socando. 

- VEIO AQUI PARA ME DAR SERMÃO?! – berrava ele tentando se livrar 

do amigo que o segurava, sem ouvir os apelos dele. 

Nesse desenrolar, Hainault apenas se encostou no lugar mais próximo que 

pôde encontrar e observou a cena. Conhecia muito bem os amigos para saber que 

não iria adiantar se intrometer. Que Doumajyd só pararia depois de esgotar a sua 

fúria e energia batendo em alguém, que Nissenson revidaria no mesmo tanto e 

que MacGilleain acabaria se machucando na interferência. 

- Você é um falso, Chris! – continuou Nissenson – Diz que não se importa 

com que os outros dizem, mas deixou ela ir embora por causa disso! 

Doumajyd conseguiu se soltar, jogando MacGilleain para trás e novamente 

avançou para Nissenson. Porém dessa vez ele conseguiu se esquivar do soco e 

acertou Doumajyd também no rosto. 

- DESGRAÇADO! 

Depois disso tornou-se impossível dizer quem acertava quem, e somente o 

que MacGilleain dizia ao tentar separá-los era algo entendível.  

 

*** 

 

- O seu pai não pode sair para o mar. – respondeu a mãe de Mary com um 

suspiro, quando ela perguntou por que eles estavam secando algas. 

Eles tinham terminado o trabalho na praia e levaram a filha até onde 

moravam agora. Ela quase caiu para trás quando viu que se tratava de um velho 

barracão de madeira, todo remendado, que era exatamente o que parecia: um 
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depósito de pesca adaptado para que pessoas pudessem razoavelmente sobreviver 

nele. 

- Nesse mundo, existe uma coisa chamada enjôo no mar. – explicou seu pai. 

- Mas por que secar algas?! – perguntou Mary, pensando rapidamente em 

várias outras opções de trabalho que poderiam existir naquela vila. 

- Agora só nos deixam secar algas. – Charles resumiu o que parecia ser uma 

longa história sobre as desventuras da sua família pobre e azarada no litoral. 

- Mas algas fazem muito bem para a saúde! Principalmente para o cabelo! – 

seu pai tentou mostrar um lado positivo.  

- Só estamos comendo algas! – disse sua mãe com um tom de orgulho. 

Mary encarou cada um deles e então perguntou, sabendo que teria que ser 

da forma mais direta possível se quisesse uma resposta verdadeira: 

- Então quer dizer que o nosso nível de vida aqui caiu? 

- Se dissermos que caiu drasticamente... – seu pai suspirou – não seria 

exagero. 

- Mas por que veio de repente, Mary? – sua mãe tentou mudar de assunto. 

- Por-porque... Porque eu quero ficar com vocês! Estava com saudades de 

todos vocês! Até do Charles! 

E assim ela conseguiu com que sua família aceitasse a resposta sem mais 

questionamentos, e logo começassem a falar sobre como estavam feliz por ela estar 

com eles e a contar sobre como funcionavam as coisas ali. 

 

*** 

 

Mary passou o resto do dia andando pela vila para conhecer o lugar onde 

iria morar de agora em diante. Era uma vila pequena, e somente trouxas viviam 

por lá. Assim como o lugar parecia ter sido praticamente esquecido pela 

tecnologia, também não tinha vestígio algum de magia. Isso tinha as suas 

vantagens, já que assim não teria notícia alguma do mundo mágico e nada que a 

fizesse lembrar dos Doumajyd. 

Porém, somente pensar assim já era o suficiente para fazê-la lembrar de 

Christopher Doumajyd, e antes que percebesse tinha começado a chorar, 

exatamente o que acontecera durante toda a noite anterior, quando estava no trem 

a caminho do litoral.   

 

*** 

 

Depois da briga feia que tivera com Nissenson, Doumajyd decidiu se 

afastar o máximo possível dos amigos, e foi para Londres, onde voltou a andar 

sem rumo pelas ruas. Estar em uma cidade grande, repleta de trouxas, era como 

estar em Nova York novamente, onde ninguém se importava com ninguém e ele 

podia facilmente passar sem ser notado.   
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Apesar de estar esfolado e com um hematoma dolorido no rosto, ele não se 

importava com nada disso, desde que estivesse ocupando o seu pensamento em se 

esquivar das pessoas que vinham andando na direção oposta. Porém, o sermão de 

Nissenson ainda insistia em ecoar pela sua cabeça. Por que simplesmente não 

correu atrás da Mary e ordenou que ela não fosse? Quantas vezes já tinha 

determinado o que ela faria sem ao menos pensar que ela poderia ter uma opinião 

diferente e a obrigou a obedecer-lo? Por que agora havia sido diferente? 

Pensando nisso tudo, ele automaticamente parou em um sinaleiro, 

esperando que ele abrisse para que os pedestres pudessem passar. Isso fora uma 

das primeiras coisas que ele teve que aprender para poder viver em Nova York: 

como atravessar um cruzamento. 

Durante o dia anterior, em que havia decidido viver como um sangue-ruim, 

tinha atravessado tantos cruzamentos, sempre no fundo pensando que aquilo era 

a maior perda de tempo. Mas prestava bastante atenção em como deveria agir, 

seguindo o exemplo das outras pessoas. Porém, hoje ele percebia que o 

desinteresse dessas pessoas umas com as outras, e a aparente falta de tempo, 

parecia ser a única semelhança com Nova York. 

De repente, algo fez com que Doumajyd congelasse e esquecesse todo o 

mundo a sua volta e o que acontecia nele. Do outro lado da rua, também 

esperando que o sinal abrisse, estava um rosto muito conhecido seu, mas que ele 

achava que nunca mais veria. 

Como se estivesse sobre um encantamento que prendesse seus 

movimentos, a sensação do dragão em respirar diante daquilo parecia levar anos. 

E foi assim, como se estivesse em câmera lenta, que ele encheu os pulmões e 

berrou: 

- KEN!!! 

Do mesmo modo que assustara as pessoas a sua volta, ele conseguira 

chamar a atenção de quem olhava. Ao ouvir o seu nome, o homem do outro lado 

da rua também ficou paralisado por alguns segundos, em que parecia avaliar se 

aquilo não passava de uma ilusão. Mas, assim que o sinal abriu para que os 

pedestres pudessem atravessas, o homem voltou a si e deu um passo para trás, 

saindo correndo em disparada logo em seguida. 

Sem perder tempo, Doumajyd correu atrás dele, empurrando qualquer 

pessoa que se atrevesse a ficar no seu caminho. 

 

 

 

Cap 69 – Encenação Planejada 

 

 

Quando voltou para o depósito onde os pais estavam vivendo, Mary se 

deparou com um grupo de pessoas reunidas em torno da mesa, e viu seus pais 
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encolhidos no lado oposto dela. Logo reconheceu aquele pessoal como sendo os 

vizinhos e aqueles para quem seus pais trabalhavam.  

- O que aconteceu? – ela perguntou sem ser ouvida pelos demais. 

O homem, que aparentava ser o líder deles, bateu forte na mesa e acusou: 

- Mentirosos! 

Com isso os seus pais e Charles se encolheram mais ainda. Ao que tudo 

parecia, as pessoas estavam cobrando algo deles, os intimidando. E, depois disso, 

as pessoas saíram, sem dizer mais nada, mas murmurando muito entre elas e 

olhando para Mary, desconfiadas. 

- O que aconteceu? – Mary repetiu a pergunta para os pais, ao perceber que 

a mãe aparentava estar prestes a cair no choro. 

Como não havia mais como continuar escondendo a verdade da filha, os 

pais começaram a contar qual era o atual drama da família: aluguel atrasado. 

- Como assim não pagaram o aluguel?! – perguntou ela incrédula. 

- Nós estamos pagando as contas que deixamos em Londres com juros. – 

explicou sua mãe. 

- E o retorno das algas é muito pouco. – acrescentou seu pai. 

- Mas... como conseguiram ficar aqui até agora? E por que todo esse pessoal 

veio aqui cobrar o aluguel? 

- É que... – sua mãe parecia meio relutante em explicar – Bom, da primeira 

vez que ele veio nos cobrar, seu pai teve a brilhante idéia de informar para eles 

que você se casaria com um nobre, e- 

- Nobre?! – Mary quase caiu para trás. 

- Mas não é basicamente isso? – perguntou seu pai – Não podemos dizer 

que ele é um bruxo, mas com certeza o Doumajyd tem a fortuna de um nobre 

poderoso! 

- Por que fizeram isso?! – Mary quase chorou pedindo. 

- Aqui, por ser uma vila muito pequena e atrasada, ter qualquer relação 

com a nobreza é algo extraordinário! – sua mãe tentou esclarecer o plano para a 

filha – Com isso, conseguimos com que eles nos deixassem morando sem pagar 

aluguel até que você se cassasse e pudéssemos quitar nossas dividas. 

- Só que como você veio para cá sozinha e sem nada, eles acham que foram 

enganados. – finalizou Charles – Por isso querem o aluguel imediatamente. 

- Inacreditável... – Mary suspirou desolada. 

- Mas, – seu pai esboçou um sorriso esperançoso – Você vai se casar com o 

Doumajyd, não? Só temos que esperar mais um pouco... 

Agora Mary queria definitivamente se afundar em um buraco. 

 

*** 

 

Doumajyd não via nada a sua frente a não ser o casaco preto do homem que 

perseguia. Não se importava mais com os machucados recentes, e pensamentos 
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como a partida de Mary e seu desligamento com a família Doumajyd estavam em 

um plano de total esquecimento. Tudo na sua vida naquele momento parecia 

depender de alcançar ou não aquele que deveria estar morto, e não fugindo dele 

pelas ruas de Londres. 

Depois de correrem por várias quadras e derrubarem várias pessoas no 

processo, o homem tentou entrar em uma passagem entre dois prédios velhos e 

deparou-se com um muro alto. Deu meia volta, mas antes que pudesse alcançar a 

saída foi cercado por um Doumajyd ofegante. Vendo que não tinha mais saída, ele 

encarou o dragão, com uma das mãos dentro do casaco, demonstrando que não 

hesitaria em duelar ali mesmo, entre os trouxas. 

Doumajyd respirou fundo e perguntou, não tirando os olhos do rosto do 

bruxo e não parecendo preocupado com um possível ataque: 

- É você mesmo, Ken? 

Diante disso, a expressão ameaçadora que o homem tinha desmoronou, e 

então ele caiu de joelhos no chão: 

- Perdão, Christopher! – pediu ele quase chorando. 

- ... O que é isso? – perguntou o dragão ainda mais confuso, e repetiu a 

pergunta – É você mesmo, Ken?! Que droga é essa?! – ele avançou, não tendo mais 

dúvidas de que aquele era Ken Cleanwater, e forçou o bruxo a ficar de pé, o 

levantando pela gola do casaco – FALA! 

- Fo-foi tudo uma en-encenação planejada. – disse ele, em um fiapo de voz, 

assustado e visivelmente tremendo.  

Chocado demais pelo que ouvira, Doumajyd o soltou lentamente, e ele caiu 

de volta no chão. Se encolhendo, Ken explicou: 

- Para poder controlar suas ações, foi o que a sua mãe disse. 

- Como assim? – perguntou Doumajyd, redobrando a sua atenção ao ouvir 

a palavra ‘mãe’. 

- É verdade que, devido ao que você disse naquela vez, sofremos uma crise 

e vários empregados foram demitidos. E é verdade também que eu fui um desses 

empregados, mesmo depois de anos trabalhando para os Doumajyd. Mas, 

pensando em todos esses anos, eu tomei coragem e fui falar com a sua mãe, para 

tentar pedir que ela reconsiderasse a minha demissão. Falei sobre como eu era 

amigo do seu pai e como também era seu amigo, que você convivia com a minha 

família em Nova York e... Diante disso ela me fez uma proposta. 

- Proposta? – o dragão repetiu murmurando, com a expressão de choque 

começando a ser trocada pela de fúria com o que estava ouvindo. 

- Eu deveria representar o papel de alguém que entrou em desespero. 

- Mas, eu vi você pulando, Ken! – exclamou Doumajyd o chacoalhando, 

lembrando vividamente do mesmo rosto saudável que via agora a sua frente, 

antes desfigurado pela loucura, pulando do último andar do prédio. 

- S-sim, eu pulei do prédio! Mas foi só isso! E-esse foi o final da minha 

tarefa! 
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Doumajyd lembrou de coisas que aconteceram naquele dia e que agora 

estavam ganhando um outro sentido. Depois que Ken pulara, ele foi impedido de 

ir até a borda por bruxos seguranças da sua mãe, e logo em seguida foi arrastado 

para dentro, sem poder ver o que havia acontecido com o seu amigo. Mesmo 

recebendo ordens da mãe de não sair de casa, o choque fora tão grande que ele 

ficou um tempo trancado em seu quarto por conta própria. Não queria saber de 

funeral ou qualquer coisa que o fizesse lembrar de Ken Cleanwater. Somente 

voltara a viver normalmente um tempo depois, logo antes de Mary ter ido para 

Nova York. 

- Em troca dessa encenação. – Ken continuou contando – A senhora 

Doumajyd permitiu que eu voltasse para a Inglaterra e abrisse um pequeno 

negócio só meu, em um lugar afastado onde você não estivesse. 

- Que idiota que eu sou... – Doumajyd começou a murmurar, processando 

tudo o que ouvira – Aquela merda de velha... 

O dragão estava tão perturbado com a revelação que não sabia se chorava 

por ter sido enganado todo aquele tempo ou se ria por ter sido tão estúpido e não 

ter percebido antes que era tudo algo armado por sua mãe. 

Então ele deu um grande suspirou, olhou para o alto e disse, admitindo 

com uma risada: 

- Cai na armadilha daquela velha e fiquei sofrendo durante todo esse 

tempo! 

- Eu... eu realmente sinto muito! – Ken implorava, ainda encolhido no chão. 

Doumajyd olhou para ele, como se avaliasse o que deveria fazer de agora 

em diante, e então perguntou: 

- O Richardson sabia sobre isso? 

- Não. Era algo entre a sua mãe e eu. Ninguém mais deveria saber. 

- E você teve coragem de fazer o Ilustríssimo Eu de palhaço até agora, Ken? 

Com essa pergunta em um tom sinistro, o bruxo se engasgou ao invés de 

responder, tremendo de medo. 

- Deve ter se divertido muito. – continuo Doumajyd no mesmo tom, se 

aproximando lentamente dele, enquanto o bruxo rastejava para trás. 

 

*** 

 

- Não diga que... – MacGilleain não pôde terminar a pergunta, mas ela ficou 

subentendida entre o D4. 

Como resposta, Doumajyd apenas deu um sorriso sinistro de satisfação, 

fazendo com que os outros três se entreolhassem assustados pensando no que ele 

poderia ter feito ao antigo amigo de família. 

Depois de ter encontrado Ken Cleanwater, o dragão voltou para a casa de 

Hainault em Londres e convocou o D4 imediatamente.  

- Quem diria que a sua mãe chegaria a esse ponto. – comentou Nissenson. 
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- Isso mostra o quanto ela está desesperada em manter o controle sobre o 

Chris. – complementou Hainault. 

- Ela pode ser minha mãe, mas passou de todos os limites. – disse 

Doumajyd se levantando e chutando uma cadeira perto deles – Não vou perdoá-

la! 

- Calma! – pediu MacGilleain, percebendo que, no seu estado atual, 

Doumajyd era como uma bomba com pernas – Você já falou com ela? 

- Não. – respondeu ele simplesmente. 

- Chris, – perguntou Nissenson de forma cautelosa – não pretende fazer 

nada grave, não é? 

- Não vou incomodar vocês com o que quer que eu faça. – disse ele – Não se 

preocupem. 

Mas os outros três já estavam mais do que preocupados, e sabiam do que o 

amigo era capaz.  

- E o que vai fazer a respeito da Mary? – Hainault, sabiamente, encontrou 

uma maneira de desviar a atenção do líder de pensamentos assassinos – Vai 

encontrá-la? 

Isso pareceu ter funcionado. Doumajyd passou a enxergar o outro lado da 

questão, e encontrou algo bom naquilo tudo. 

Quando fora para Nova York no ano passado, havia prometido a Mary que 

se tornaria um bruxo melhor, que voltaria para ela e que nada os impediriam de 

ficarem juntos. O suicídio do Ken fora o responsável por fazê-lo esquecer dessa 

promessa. 

- Eu seria deserdado de qualquer forma. – avaliou ele, feliz por tomar 

consciência disso e não conseguindo evitar o sorriso – Isso! Dessa vez eu vou 

começar uma vida nova com o a Mary! O nome Doumajyd definitivamente não 

significa mais nada para mim! 

E, decidido e determinado, Doumajyd foi em direção a porta, já 

mentalmente planejando tudo o que faria. Mas parou de repente, lembrando-se 

dos amigos e que ainda havia algo pendente entre eles. Então se voltou pedindo: 

- Desculpem por ontem. Foi mal pela surra, Simon. 

- A que você levou? – provocou o amigo brincando. 

- Você estava certo e fiquei nervoso ao ouvir a verdade. 

Nissenson o encarou por um tempo, ainda tentando se acostumar com essa 

nova versão do líder do D4 que pedia desculpas ao invés de afirmar de todas as 

formas que ele estava certo, e então se levantou, indo até ele. 

- Bom, não tem mais jeito, não é? – disse ele lhe entregando o seu capacete – 

Cuide bem dela e a traga de volta sem nenhum arranhão! 

- O quê? – perguntou Doumajyd olhando para o capacete em suas mãos. 

- Vai precisar disso também. – disse Hainault, se juntando a eles e 

entregando para o amigo a sua moeda de crédito de Gringotes – Você não tem 

dinheiro, certo? 
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- Ryan, eu- 

- E é melhor levar isso também! – MacGilleain retirou do casaco um maço 

de notas de dinheiro trouxa e entregou para Doumajyd. 

- Adam... – murmurou o dragão, olhando para a ajuda dos amigos. 

- Você sempre está preparado para fugir para qualquer lugar, não Adam? – 

caçoou Nissenson. 

- É o ensinamento mais fundamental de uma família do lado das trevas. – 

comentou ele rindo. 

- Nos chame pela esfera se precisar de qualquer coisa. – orientou Hainault – 

Iremos na mesma hora. 

- ... Me desculpem, pessoal. – pediu Doumajyd, não sabendo mais o que 

dizer diante daquilo. 

- Por que está se desculpando, Ilustríssimo Eu? – pediu Nissenson rindo. 

- Sabe, – disse ele todo contente – isso é que é uma verdadeira 

‘contraversão’ de amizade! 

Os três se entreolharam caindo na gargalhada e Doumajyd os encarou 

sorrindo, sem entender. 

- Não é assim que se usa essa palavra! – Nissenson tentou explicar – Aliás, 

não precisa usar palavra alguma agora! 

- Mas de uma forma estranha, ele acertou. – comentou MacGilleain. 

- Claro que acertei! – defendeu-se Doumajyd – Falei que vocês são meus 

amigos! – ele esticou o punho para frente, em um gesto em que eles conheciam 

bem do quadribol – Somos mais do que amigos, nós somos o D4! 

E resposta, cada um deles bateu com o seu punho no do líder e gritaram 

juntos: 

- D4! 

- Vá logo. – disse Hainault, da sua maneira calam de sempre – Não deixe a 

Mary esperando.  

- Oh! – confirmou Doumajyd, colocando o capacete na cabeça e saindo 

determinado. 

 

 

 

Cap 70 – Mary no penhasco 

 

 

- Por favor! Me deixe trabalhar aqui! 

O responsável pelo porto da pequena vila deu uma boa olhada na garota 

baixinha e determinada na sua frente, que só faltava se ajoelhar aos seus pés para 

que ele atendesse ao seu pedido, e zombou: 

- Está falando sério, mocinha? Você não agüentaria nem dois dias! – e deu 

meia volta, tendo por encerrada aquela conversa. 



303 

 

- Eu estou falando sério! – Mary o seguiu e se colocou no caminho dele – 

Nunca falei tão sério na minha vida! Eu definitivamente quero ser uma pescadora! 

EU PRECISO DESSE EMPREGO, POR FAVOR! 

Espantado com a insistência daquela garota de cidade grande, o 

responsável não soube mais como responder. 

 

*** 

 

- ISSOOOO! CONSEGUI! – Mary vinha pulando contente pelo seu caminho 

de volta para casa, que ladeava a costa – Se me esforçar bastante agora no começo 

eles vão confiar em mim! Isso aí, Mary! Você consegue! Para quem sobreviveu sete 

anos em Hogwarts, pescar uns peixinhos não é nada! 

Então ela parou diante de uma grande placa vermelha. 

Desde que chegara, havia andando por vários lugares da vila, mas até então 

não se aproximara muito do porto, por ele sempre estar movimentado e por não 

ser um lugar convidativo para um passeio. Para se chegar do porto na praia onde 

estava morando, era preciso seguir uma estrada sem asfalto que chegava bem 

perto da costa do litoral. Segundo a placa de alerta, que ficava na entrada de um 

caminho estreito, quase encoberto pelo mato, aquele ponto era extremamente 

perigoso e somente pessoas autorizadas poderiam atravessar. 

Mary pensava em como aquela placa estava bem colocada, já que o mato 

que crescia por lá não deixava que as pessoas vissem o risco que poderia ter a 

frente. A cerca alta de arame logo depois da placa também era algo muito bom, já 

que evitava que... Ela teve o fio de pensamento cortado ao ver que um senhor 

idoso passou calmamente por ela sem dar atenção para a placa.  

Por um momento, Mary ficou um pouco desnorteada, mas logo pensou que 

se tratava de um dos moradores da vila. Porém, quando ele chegou na cerca de 

arame, retirou algo do casaco e, depois de um gesto rápido, o arame se contorceu e 

abriu uma passagem. Com isso, o queixo dela caiu: definitivamente aquele era um 

bruxo. Mas... o que ele estaria fazendo em um vilarejo de trouxas? 

Depois que ele sumiu de vista, Mary balançou a cabeça e tentou se 

concentrar em sua própria vida. Tinha um emprego agora – mesmo que ainda não 

fosse algo certo – e ajudaria sua família a pagar as dividias para poderem viver de 

uma forma decente. Definitivamente não se importava mais com qualquer coisa 

relacionada com magia. 

Mas, quando estava saindo, ela reparou que havia algo mais escrito na 

placa além do ‘Atenção! Perigo!’. Afastando o mato alto que atrapalhava a sua 

visão, ela leu:  ‘Suicídios registrados nesse local desde 1738: 64’. 

Sem pensar duas vezes, Mary correu para a abertura na cerca gritando: 

- EI! SENHOR! ESPERA! 

 

*** 
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- PÁÁÁRA! –Mary berrou assim que parou derrapando perto da beira do 

penhasco, vendo o senhor, agarrado a uma maleta, tomando fôlego para acabar 

com a sua vida – NÃO FAÇA ISSO! 

- NÃO CHEGUE PERTO! – gritou o senhor idoso em resposta, segurando 

firmemente a maleta e dando mais um passo a frente, ameaçando pular. 

- Por favor, espera! Acalme-se, ok?! – pediu Mary, tanto para ele quando 

para ela mesma – Não vamos fazer nada precipitado! 

- VOCÊ NÃO TEM NADA A VER COMIGO! VAI EMBORA, SUA 

PIRRALHA TROUXA! 

Diante do tom de desprezo que ele conseguiu usar, mesmo estando naquela 

situação, Mary ficou furiosa. 

Lá estava ela, na beira de um penhasco, com um mar agitado, gelado e 

cheio de pedras logo a baixo, com o vento zunindo em suas orelhas, na maior boa 

vontade do mundo, tentando salvar uma vida, e era assim que lhe retribuíam? 

- ME DEIXE! – ainda acrescentou ele. 

Com uma careta zangada, Mary avançou decidida para onde ele estava e, 

com toda a sua altura, apontou o dedo para o rosto do velho enquanto dizia: 

 - CERTO! NÃO TENHO NADA A VER COM VOCÊ! MAS ESSA SUA 

ATITUDE ME FAZ PASSAR MAL! 

O velho a encarou pestanejando e então murmurou sem entender: 

- Quê? 

- QUER PULAR?! ÓTIMO! VAI SER O FIM PARA VOCÊ! MAS E COMO 

EU VOU FICAR VENDO ISSO DE PERTO?! TEM NOÇÃO DE QUE VAI 

ARRUINAR A MINHA VIDA PARA SEMPRE?! – ela o agarrou pelo casaco e ele 

não reagiu, por estar paralisado diante daquela atitude agressiva – JÁ ESTOU 

SATURADA DE PROBLEMAS PARA TER QUE ACRESCENTAR O PESO DE 

PRESENCIAR O SEU SUÍCIDIO NA MINHA VIDA! QUER QUE UMA GAROTA 

COMO EU FIQUE ATORMENTADA PARA SEMRPE POR SUA CAUSA?! 

- Nã-não. – balbuciou ele, se dando conta do ponto de vista dela. 

Mary largou o casaco dele e cruzou os braços reclamando com ninguém em 

especial: 

- E ainda por cima está bem vestido! Está na cara que pertence a um bom 

nível da sociedade mágica! Nunca vai entender os sentimentos de uma sangue-

ruim que tem que ver a família comer algas todo o dia, dia após dia! 

 Mary estava tão indignada que não conseguiu falar mais nada, e 

permaneceu com os braços cruzados, bufando. Diante disso, o senhor começou a 

rir. 

- Do que está rindo? – ela rosnou. 

- Sua família é tão pobre assim, sangue-ruim? 

- É sim! Me desculpe, mas a minha família é a mais pobre de toda a 

Inglaterra! – ela exagerou – Algo contra? 
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Agora a senhor começou a gargalhar, e finalmente se desprendeu da sua 

maleta e se moveu, chegando perto de Mary e batendo nas costas dela, como se a 

congratulasse. Com essa reação dele, tudo o que Mary pôde fazer foi dar um meio 

sorriso, pensando que, pelo menos, ele não parecia mais estar disposto a pular. 

 

*** 

 

Conseguindo afastar o senhor de perto do penhasco, Mary o conduziu 

novamente para a placa, onde os dois sentaram à sombra dela na beira da estrada. 

Mary achou que era uma boa idéia falar com ele e perguntar sobre o que havia 

acontecido. Quem sabe, com alguém ouvindo a sua história, ele avaliasse melhor a 

sua decisão e pensasse em algo mais sensato para resolver seu problema. 

- O senhor é um criador de magias?! – exclamou Mary abobada, assim que o 

senhor começou a explicar o motivo de ter resolvido pular. 

Ela já tinha ouvido falar sobre eles. Eram bruxos extremamente corajosos 

que se aventuravam em tentar inventar novas formas de magias com as varinhas. 

Essa profissão era tão perigosa e tão cheia de riscos, que muitos deles desistiam no 

meio do caminho. Aqueles que insistiam geralmente ficavam com alguma 

deformidade, não tinham uma vida muito saudável ou não chegavam a uma 

idade avançada. 

O senhor sorriu para ele, como se estivesse lisonjeado com a surpresa dela, 

e disse: 

- Meu nome é Adolf Monagham. Você já deve ter ouvido falar de mim. 

- Desculpa. – pediu Mary sem graça – Mas não lembro de ter ouvido seu 

nome. 

- Bom, – ele encolheu os ombros e deu um grande suspiro – realmente... 

Parece que só nos dão valor depois de mortos mesmo. 

Mary deu um meio sorriso, pensando que talvez tivesse sido melhor mentir 

e falar que o conhecia. 

- Conhece os Nissenson? – ele perguntou depois de procurar outro caminho 

para tentar explicar. 

Mary quase se engasgou com a pergunta, mas achou melhor não dizer que 

conhecia pelo menos alguém dessa família: 

- Aah, deles eu já ouvi falar, sim. 

- Os Nissenson são conhecidos pelas poções. Quase todas as gerações da 

família têm um gênio em desenvolvimento de poções, e isso os tornou 

imensamente ricos e poderosos... Para eles é muito fácil ficarem famosos com o 

que inventam, já que poções podem ser testadas em plantas, animais, elfos ou 

trouxas distraídos que estavam passando por perto... Mas só há um meio de testar 

novas magias: o próprio executor... Por que eu escolhi justamente essa profissão? – 

perguntou ele, lendo os pensamentos da garota – É o que eu mais gosto de fazer 

desde pequeno: desvendar como a magia funciona. E tem uma em especial que 
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sempre me interessou muito, por isso dediquei toda a minha vida a ela. Conhece 

as esferas para comunicação rápida que a família Doumajyd fabrica? 

Mais uma vez Mary se atrapalhou, mas disse apenas: 

- Aaah... sim. 

- Eu sempre achei as esferas fantásticas! Mas elas têm vários defeitos. O 

maior deles é funcionar usando basicamente a magia pura do bruxo, que emana 

da sua mão ao segurá-la. Se a esfera pudesse ser usada diretamente com a magia 

canalizada e amplificada de uma varinha, ela poderia ser mais fantástica ainda, 

não acha? 

Certamente seria, Mary pensou, mesmo não entendo muito do assunto. 

- Eu estudei os instrumentos de comunicação trouxa, e vi que é possível 

usarmos algo parecido com as esferas, desde que tenhamos uma potência maior 

de magia. Sabe, como sangue-ruim, você deve conhecer. Aquelas caixas que 

transmitem imagens... – ele fez algumas mímicas, mas não encontrou a palavra. 

- Televisões? – Mary ajudou. 

- Isso! Isso mesmo! Então, venho tentando unir as esferas e as varinhas para 

criar algo que funcione assim. – ele abriu a sua maleta e retirou algo de dentro, 

enquanto continuava explicando – Eu fiz alguns projetos. Olhe. – ele mostrou 

vários pergaminhos, cada um deles com um desenho diferente muito parecido 

com uma televisão, repletos de cálculos em volta, que tentava definir uma melhor 

forma de trabalhar as esferas com as varinhas para a transmissão de imagens em 

tempo real – Eu também fiz alguns modelos, mas nenhum deles funcionaram por 

muito tempo, já que não são as esferas Doumajyd. Como não posso fazer isso 

sozinho, conversei com vários bruxos poderosos, tentando pedir apoio para poder 

continuar com os meus experimentos. Mas eles ou não acreditam que isso possa 

funcionar ou não se arriscam em um investimento desses, que depende totalmente 

do apoio da família Doumajyd... Ninguém me leva a sério o projeto no qual 

dediquei toda a minha vida. – acrescentou ele se lamentando. – O mundo é mesmo 

cheio de idiotas... 

- Cheio de idiotas. – repetiu Mary, concordando. 

- Isso mesmo! – ele se empolgou com a adesão dela a sua causa – Seria a 

magia do século, não seria?! Por isso, eu pensei em me jogar do penhasco. Assim, 

quem sabe eles me escutassem. 

Mesmo depois de ouvir tudo isso, Mary ainda achava que aquilo não era a 

melhor maneira de ele resolver seus problemas. Não era muito melhor continuar 

vivendo sem ser reconhecido do que morrer para tentar ficar famoso? 

- ...Você também não acredita em mim. – ele se lamentou ao ver a expressão 

de descrença dela. 

- Não, não é isso. – Mary se apressou em corrigi-lo – Eu só acho que você 

acredita muito mais no que inventou do que em você mesmo. 

- Como assim? – ele perguntou confuso. 
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- Como vai querer que os outros confiem em você se você mesmo não está 

confiando em si?... Sabe, meu pai não tem juízo, e nos colocou em um grande 

apuro. Há muitas coisas que ele faz que eu, como filha, acho patéticas. Mas acho 

incrível a forma como ele nunca perde a confiança. Meu pai, apesar de tudo o que 

vem sofrendo, nunca culpa ninguém e não seria capaz de machucar alguém. Ele 

sempre está agradecido pelo pouco que consegue, e sempre tem forças para 

continuar batalhando. Ele pode não ter um pingo de magia no seu sangue, mas me 

ensinou que ‘obrigado’ pode ser uma palavra m{gica... Ele pode ser um fracassado 

na vida, mas ele nunca pensaria que se jogar de penhasco seria a solução. – ela 

acrescentou com um tom de orgulho. 

Depois dessas palavras dela, o senhor permaneceu um bom tempo em 

silêncio, pensando, até que tomou uma decisão: 

- Eu posso continuar tentando. Ao invés de ficar procurando pessoas que 

me apóiem, eu devo perder o medo e tentar por mim mesmo, não concorda? 

- Isso mesmo! – ela ajudou – O senhor tem que se esforçar! Sua idéia é 

incrível e o senhor deve ser reconhecido por isso! 

- As pessoas tendem a achar que um criador de magias é alguém que 

conhece todas as magias existentes no mundo, mas não é bem assim. Aprendi uma 

grande lição hoje, garota: obrigado. 

Mary sorriu contente, perdendo toda a apreensão que tivera desde o 

momento em que vira o senhor indo para o penhasco. Agora tinha certeza de que 

ele não teria mais idéias absurdas como aquela. 

Sentindo que a sua missão havia sido cumprida, Mary se levantou, batendo 

a poeira da roupa e estendeu a mão para se despedir do senhor: 

- Mary Ann Weed, senhor. Vivendo aqui nessa vila, não sei se vou voltar a 

ouvir sobre a sua criação, mas espero que sim. Obrigada por dar ouvidos a uma 

sangue-ruim como eu! 

E então ela voltou para o seu caminho de casa, acenando alegremente. 

O senhor observou a figura dela sumindo de vista ao descer pela estrada. 

Então, de repente, lembrou de algo: 

- Weed?... Onde já ouvi esse nome?...   

 

 

    

Cap 71 – O nobre na vila 

 

 

- O que significa isso? – perguntou Mary para os pais, olhando em volta 

confusa. 

Assim que pisou na praia onde estava morando, avistou uma 

movimentação estranha de pessoas na areia logo abaixo do píer sobre o qual 

ficava a sua atual casa. Logo conseguiu distinguir seus pais em meio aos 
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moradores da vila, os mesmos que ela já havia encontrado anteriormente 

cobrando o aluguel atrasado.  Ainda com os sentidos apurados depois de ter 

passado pelo apuro do penhasco, ela correu para lá, tentando afastar a idéia de 

que os moradores haviam se revoltado com as mentiras de seus pais e tivessem 

resolvido apedrejá-los. Porém, ao chegar mais perto, percebeu que todos sorriam e 

conversavam alegremente, enquanto se ajudavam na tarefa de distribuir os mais 

variados pratos de frutos do mar em uma grande mesa montada na areia. 

O queixo de Mary caiu ao identificar aquilo como uma festa. E, sem 

entender o motivo, principalmente para os rostos contentes, ela fez a pergunta 

quando se aproximou dos pais. 

- Ao saberem que o Chris viria, as pessoas da vila se reuniram para recebê-

lo. – Charles explicou contente ao passar por ela, ajudando uma senhora que 

trouxera um bolo caseiro para acrescentar à mesa. 

- O quê?! – Mary seguiu o irmão aos tropeços pela areia, enquanto 

perguntava – Ele vem para cá?! Como você sabe?! 

Em resposta, Charles apenas retirou do bolso a esfera da irmã e entregou 

para ela. Mary pestanejou para o objeto surpresa, e continuou perguntando: 

- Mas como?! Espera um pouco! Por que o Doumajyd vem para esse fim de 

mundo?! 

- Não é óbvio? – perguntou uma voz em tom arrogante vinda de cima do 

píer – Para buscar você, idiota! 

O sangue de Mary gelou ao mesmo tempo em que as pessoas reunidas ali 

começaram a correr para os pés do píer, exclamando saudações de boas vindas. 

Mesmo não querendo comprovar com seus próprios olhos o que já sabia, ela se 

virou devagar e viu Doumajyd a encarando de cima da plataforma com um sorriso 

de triunfo. 

- Doumajyd... – ela murmurou inconscientemente. 

Por momento algum, desde que o abandonara na chuva em frente à 

Hogwarts, Mary pensou que ele poderia vir atrás dela naquele lugar. Mas lá 

estava ele, com o rosto cheio de machucados e curativos mal feitos, orgulhoso de 

ter conseguido a surpreender.  

- Sem dúvidas, é um nobre! – afirmou a senhora que havia trazido o bolo, 

olhando para ele maravilhada – Olhem para as roupas que ele veste! Iguais as das 

figuras dos livros! 

- É verdade que você é namorado da filha do Weed? – perguntou 

desconfiado o líder deles, tentando não demonstrar que também estava 

deslumbrado com a visita ilustre. 

- Se ela me perdoar... – disse Doumajyd, olhando diretamente para Mary – 

Eu gostaria que sim. 

Diante disso, mesmo se tivesse alguma coisa para falar, ela não conseguiu 

abrir a boca. Tudo tinha acontecido tão rápido que ela simplesmente não 

conseguia acreditar. Se esforçara tanto para esquecer o Dragão e passar a viver 
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novamente sendo apenas a Mary Ann Weed, a sangue-ruim que vivia às margens 

da sociedade mágica apenas por ter tido o grande azar de nascer com capacidade 

para a magia. E agora lá estava Doumajyd, em sua atitude típica de líder do D4, 

fazendo toda a sua convicção se desmoronar apenas com uma frase. 

- Então é verdade! – exclamou alguém da vila para os outros, como se 

nenhum deles tivesse escutado além dele próprio – Ele é um nobre rico e poderoso 

como disseram os Weed! 

- Mas eu cortei os laços com a minha família! – acrescentou Doumajyd – 

Posso ser poderoso, mas não sou mais rico. 

- Como é? – o líder deles o encarou incrédulo dos pés do píer – Sem 

dinheiro? 

Nesse meio tempo, Mary havia se movimentando e subido no píer em um 

pulo. Mesmo ainda afetada pelo seu estado de surpresa e confusão, o instinto de 

não deixar Doumajyd falar demais diante de trouxas foi mais forte. Tinha a 

intenção de arrastá-lo para dentro do barracão, lançar alguma maldição dolorida 

nele e depois perguntar como ele ousava ter vindo ali quando ela se esforçara 

tanto para deixar muito claro que não queria mais vê-lo. Mas o que o dragão disse 

em resposta para o líder a fez parar antes de chegar até ele: 

- Eu vim apenas buscar a garota que eu coloquei acima de todas as outras. 

Não me importo com nada mais. 

Um murmúrio de desaprovação percorreu pelas pessoas da vila, e os pais 

de Mary se encolheram atrás deles. Porém, Doumajyd não dava atenção alguma 

para eles. O dragão se aproximou de Mary, e contou muito sério: 

- O Ken está vivo. O suicídio dele foi tudo armação da velha! 

- Quê? – mais uma vez ela foi pega por uma informação bombástica. 

- Eu definitivamente não tenho mais nenhuma afeição pelo meu nome ou a 

minha posição diante da sociedade!... Eu não tenho nada agora, mas... Mesmo 

assim, eu quero ficar com você! – ele disse usando um tom definitivo. 

Mary conhecia esse tom muito bem. Era o mesmo que ele usava quando 

ordenava as torturas com a Tarja Vermelha. O mesmo tom com que dava ordens 

absurdas e esperava resultados imediatos. O mesmo tom que ele usara dando a 

certeza de que voltaria de Nova York para ela. E era quando ele falava usando 

esse tom que Mary se via acreditando verdadeiramente em cada palavra que ele 

pronunciava. 

- Por isso... – ele estendeu a mão para ela – Venha comigo. 

Mary encarou a mão estendida a sua frente e então olhou para Doumajyd. 

Era como se tudo o que tivesse acontecido desde que ele lhe fizera a promessa, 

quando estava partindo para a América, não tivesse passado de um sonho 

complicado. E lá estava ele de volta, com a promessa cumprida: havia se tornado 

mais forte, ao ponto de não permitir que nada se colocasse entre eles. 
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Lentamente, Mary ergueu a sua mão também, e sorria sem se dar conta. 

Tinha a sensação que, se segurasse bem firme na mão dele, poderia enfrentar 

qualquer coisa, porque todos os problemas se tornariam pequenos e superáveis.  

Porém, vozes alteradas a sua volta a fizeram sair daquele estado de quase 

estupor. As pessoas da vila haviam subido em cima do píer, gritando todas ao 

mesmo tempo, enquanto cercavam Doumajyd. Exigiam não só dinheiro dele, mas 

uma série de coisas que haviam imaginado que a vinda de um nobre traria para a 

vila. Sem saber o que estava acontecendo, Doumajyd foi sendo arrastado para a 

parede do barracão, ficando preso lá contra dezenas de dedos ameaçadores 

estendidos a sua frente. 

Em meio àquela confusão, Charles se apressou em subir em cima do píer, 

pedindo para que as pessoas parassem e que deixassem o amigo em paz. Mas ele 

simplesmente foi empurrado por algumas pessoas, sem receber atenção. 

Mary presenciou toda a cena que aconteceu em seguida como se estivesse 

em câmera lenta. Charles, ao ser empurrado para trás, tropeçou para a beira do 

píer e tentou se equilibrar para não cair nas pedras logo abaixo. Mary abriu a boca 

para gritar ao ver o que aconteceria com o irmão quando uma explosão de ar fez 

uma passagem abrir entre massa compacta de pessoas. Doumajyd saiu correndo 

por ela e agarrou Charles com toda a sua habilidade adquirida com anos de 

quadribol. Mas isso não foi o suficiente para evitar a queda, e ela viu os dois 

sumirem pela borda do píer. 

- CHARLES! DOUMAJYD! – ela gritou e correu para a borda, ao mesmo 

tempo em que seus pais vinham pela areia. 

O dragão havia amortecido a queda do garoto, e os dois rolaram pela areia. 

Charles se levantava devagar, segurando o braço, o único local que parecia ter 

sido avariado. Mas Doumajyd continuou imóvel e logo uma mancha vermelha 

começou a tingir a areia embaixo da sua cabeça. 

- Uma pedra! – Charles gritou ao verificar o que havia acontecido – Ele 

bateu a cabeça em uma pedra! 

Mary pulou de cima do píer sem se importar com a dor nos joelhos causada 

pelo impacto com as pedras. Levantou-se e correu aos tropeços até Doumajyd, 

tremendo e mal conseguindo balbuciar no seu desespero: 

- Do-doumajyd! 

 

 

*** 

 

- A fase crítica já passou. – informou o médico para Mary, Hainault, 

Nissenson e MacGilleain, que há horas esperavam por alguma notícia de como 

estava Doumajyd. 

Depois de ter freqüentado a enfermaria de Hogwarts algumas vezes e ter 

visto muitos outros alunos feridos passarem por lá, Mary sabia que o que não 
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deveria fazer quando alguém batia a cabeça era movimentá-la. Por isso, a primeira 

coisa que fez ao chegar até o Doumajyd inconsciente foi verificar sua pulsação e 

respiração. Ela ficou um pouco aliviada ao constatar ambas, apesar estarem muito 

fracas. Então, quase que instintivamente orientou seus pais a enxotarem todo o 

povo da vila para longe e pediu para que o seu irmão corresse em busca de um 

telefone e chamasse uma ambulância. Mesmo sabendo que não poderia levar o 

dragão para o Saint Mungus, ele precisava ir para um hospital o mais depressa 

possível, mesmo que fosse um trouxa.  

Depois de manter as pessoas afastadas, sua mãe voltou com uma 

informação de um dos moradores da vila. Na cidade próxima, que era maior e 

provavelmente mais civilizada do que aquela vila, havia um hospital particular. O 

problema era que ele era um daqueles grandes complexos construídos à beira mar, 

desenvolvidos para que pacientes que podiam esbanjar uma fortuna tivessem um 

lugar sossegado para se recuperarem ou fazerem seus tratamentos. Então, 

tomando uma decisão prática diante da urgência da situação, Mary pegou a sua 

esfera e chamou por Hainault. Contou o que havia acontecido e o que estava 

fazendo e pediu para que ele mobilizasse o restante do D4 e viessem para lá. Ela 

sabia que eles aparatariam onde quer que fosse para resgatar o amigo. 

Com a interferência dos outros dragões, principalmente com a grande 

quantia que eles desembolsaram para os cuidados com o amigo, o hospital aceitou 

de bom grado o seu novo paciente, mesmo depois de afirmarem que não tinham 

vagas e de terem sugerido que procurassem outro lugar. E, depois de passado esse 

pequeno inconveniente com a parte administrativa, os médicos se mostraram 

competentes. Até onde Mary pôde acompanhar a maca que levava Doumajyd para 

a sala de emergência, não eles se importavam com se ele podia ou não pagar o seu 

tratamento, mas sim com o seu estado, que parecia ser muito grave. 

Quando as portas da sala de operações se fecharam na sua frente, uma 

enfermeira lhe disse que não poderia passar dali e a conduziu para a sala de 

espera onde estavam o restante do D4. Foi então que Mary desabou em um banco 

e permaneceu calada, sem ao menos ousar se mexer, apenas apertando as mãos e 

esperando, olhando às vezes para o relógio na parede. Vendo o estado em que ela 

se encontrava, os dragões acharam melhor não a tentarem fazer falar, já que 

sabiam que não iria conseguir coisa alguma dela naquele momento. 

Somente quando o médico responsável saiu e lhe deu aquela notícia foi que 

ela respirou aliviada. Porém, o mau pressentimento que lhe acompanhava desde 

que começou a esperar não foi embora. 

- Mas não podemos nos descuidar. – o médico continuou falando – Ele 

ainda não acordou, e não sabemos quando isso irá acontecer e as conseqüências 

isso trará. 

Essa informação dita com o tom de um profissional que sabia muito bem o 

que estava fazendo, só fez com que a apreensão de Mary aumentasse. 
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Cap 72 – Mary apagada 

 

 

- Isso foi castigo! – exclamou a senhora Doumajyd ao abrir as portas do seu 

escritório, com um aceno brusco de sua varinha, e entrar por elas furiosa. 

Nana andava apressada atrás dela, murmurando e parecendo 

extremamente preocupada: 

- Mas, senhora- 

- É isso que acontece por me desobedecer! – ela não deu atenção alguma a 

elfa – É isso que ele ganha pensando que pode fazer o que quiser! 

- Não vai buscar o mestre Christopher, senhora? – perguntou Nana, usando 

o seu tom de voz mais autoritário, para que a bruxa parasse de praguejar e a 

ouvisse. 

- Não me importo com um filho que foi deserdado! – trovejou ela entre os 

dentes – Principalmente por ele ter sofrido esse acidente porque foi se encontrar 

com aquela sangue-ruim! Até onde esse menino idiota vai manchar o nome da 

nossa família?! 

- Senhora, Nana não entende o que a senhora não gosta na Weed. – disse a 

elfa, determinada, não se importando com a explosão de fúria da mestra. 

- Não gosto de nada e tudo nela! – afirmou a senhora Doumajyd, se 

sentando na sua cadeira e olhando impacientemente para o fogo crepitante na 

lareira. 

- Mas... – Nana mediu as palavras que usaria, tento o bom senso de não 

alterar ainda mais o estado da mestra – Quem está cuidando da alma doente do 

mestre Christopher, é a sague-ruim! 

- O que está falando, Nana?! Desde que conheceu essa garota, o Christopher 

só tem vivido o inferno! 

Vendo que não adiantaria responder, Nana se calou. Diante disso a bruxa se 

reclinou na sua poltrona, respirando fundo e dizendo: 

- Talvez agora ele pense direito no que está fazendo e volte arrependido, se 

ajoelhando aos meus pés. 

 

*** 

 

Desde que saíra da sala de emergências e fora transferido para um quarto 

particular, Doumajyd parecia estar em um sono profundo do qual não se sabia 

quando ele poderia acordar. O médico responsável por ele explicara que isso era 

devido ao forte impacto que ele recebera na cabeça. Mas, apesar de tudo ter 

ocorrido bem na operação, a real situação dele só poderia ser avaliada melhor 

depois que ele acordasse. 
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Por isso, Mary passou a se revezar entre o seu trabalho de pescadora e as 

visitas ao hospital, na esperança de vê-lo abrindo os olhos. Apesar de os três 

Dragões também terem permanecido por lá, ela fazia questão de aparatar na 

cidade vizinha e ficar cuidando do dragão. 

Durante toda aquela semana, a sua rotina era acordar de madrugada e 

correr para o seu trabalho, onde ficava até o meio-dia em um barco pesqueiro no 

mar. Depois que voltava para o porto, tinha uma pequena folga e então ia para o 

armazém e ajudava a limpar os peixes, para conseguir algum dinheiro extra. No 

meio da tarde, ela voltava rapidamente para casa onde tomava um banho, 

arrumava as suas coisas e ia para o hospital onde passava a noite. E aquilo era 

tudo o que ela podia fazer pelo dragão. Apesar das poucas horas de sono, ela se 

mantinha firme todo o dia. Usava principalmente a sua folga do meio-dia para 

descansar. 

E era justamente nessa folga, que ela estava naquele momento. Meio 

cochilando, meio pensando no que faria em seguida, ela estava em um canto do 

porto, sentada no chão e escorada na parede do armazém, sentindo todos os seus 

músculos doloridos. 

- Mary! – chamou um dos pescadores com os quais ela trabalhava, a 

avisando – Vamos começar a limpar os peixes! 

- Estou indo! – ela se levantou usando a parede como apoio, já que sabia 

que as suas pernas não a sustentariam sozinhas – Eu só vou- 

- MARY! 

Ela olhou em volta assustada, procurando pela voz conhecida que a 

chamara, e logo avistou Hainault acenando na entrada do porto. 

- RYAN! – ela acenou também para demonstrar que tinha visto ele. 

- O CRHIS ACORDOU! 

Com a notícia, Mary esqueceu-se totalmente de todo o cansaço que fazia o 

seu corpo pesar, e correu para o portão, abandonando o seu trabalho sem pensar 

duas vezes. 

 

*** 

 

- Foi legal você ter trocado de roupa. – comentou Hainault para Mary, 

enquanto os dois seguiam pelos corredores do hospital. 

- Ah, é? – ela ficou sem graça, olhando de relance para a melhor roupa de 

trouxa que ela tinha para ver se não tinha colocado nenhuma peça do avesso na 

sua pressa de sair de casa – É que eu não poderia vir com aquelas roupas com que 

eu trabalho no porto... Elas cheiram peixe. 

Mary olhou para o grande corredor branco que se estendia a sua frente e 

logo localizou a porta pela qual ela já havia entrado tantas outras vezes. Mas agora 

era diferente. Não iria encontrar um Doumajyd dormindo, com a cabeça envolta 

em faixas. Ele havia acordado e, pelo que Hainault contara, estava muito bem. 
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Falava normalmente, devorara sem problemas toda a comida que trouxeram e 

nem havia reclamado de estar internado em um hospital trouxa. Mas o mau 

pressentimento ainda estava com ela, e isso causava um temor com o qual ela não 

sabia lidar. 

Com isso, ela parou há três passos da porta do quarto, não ousando se 

aproximar mais. 

- O que foi? – perguntou Hainault também parando. 

Mary olhou para ele mais sem graça do que com a pergunta anterior, pelo 

simples fato de não saber dar uma resposta: 

- É que... – ela passou a dar mais atenção à barra da sua blusa, tentando 

pensar em palavras que pudessem explicar o que sentia – Eu... Ele veio de repente, 

e tantas pessoas estão sofrendo por causa da crise da família Doumajyd... Eu não 

sei... 

Diante da visível confusão dela, Hainault respirou fundo e disse: 

- Está preocupada com a Sociedade Mágica?... Quem pensa que nós somos, 

Mary? 

Ela o encarou espantada, não entendo o que ele dizia. Ele riu do susto dela e 

se inclinou, para poder ficar na sua altura e lhe falar frente a frente: 

- Somos o D4. Problemas com a Sociedade Mágica são nossos problemas. A 

garota que Christopher Doumajyd colocou acima de todas as outras deveria estar 

preocupada só com ele... Mary, o Chris abandonou tudo sem pensar e veio te 

buscar. Confie mais nas decisões dele. 

O dragão estava absolutamente certo, e ela teve que concordar. 

- Agora sorria. – ele pediu sorrindo também. 

- É que eu estou um pouco nervosa de encontrar com- 

Ela não pôde terminar porque Hainault a puxou pelo braço junto com ele e 

abriu a porta do quarto, a empurrando para dentro de uma vez. 

Ao entrarem, foram recebidos por MacGilleain e Nissenson, que se 

levantaram em um pulo do sofá onde estavam e exclamaram em um coro 

ensaiado: 

- Enfim, a protagonista! 

Mary deu um sorriso amarelo para eles e então olhou para a cama. Lá 

estava Doumajyd, com a cabeça ainda enfaixada, mas não parecendo estar nem 

um pouco preocupado com isso. Tinham reclinado a cama para ele e agora ele 

estava deitado tranqüilamente, com as mãos atrás da cabeça, como se aproveitasse 

o sol em uma cadeira na praia. 

- Disseram que não deu nada nos exames. – informou Nissenson para os 

recém-chegados. 

- Pelo jeito eu deixei todo mundo preocupado! – Doumajyd riu – Foi mal, 

Ryan. Ficou com medo de que o Ilustríssimo Eu não voltasse? 

- Fala sério, droga. – Hainault reclamou em tom de brincadeira. 
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- Mas é bem típico do Ilustríssimo Eu preocupar os outros e dar trabalho. – 

comentou Mary, rindo e sentindo mais aliviada. 

Depois de ouvir aquilo de Hainault e de comprovar com seus próprios 

olhos o quanto Doumajyd estava bem, ela se achava uma boba por ter levado tão a 

sério um pressentimento que só devia ter surgido por conta da sua grande 

preocupação com tudo o que acontecera. Aquela atmosfera descontraída do D4 

reunido a fazia se sentir muito melhor. 

- Ahn? – perguntou Doumajyd lançando um olhar de desprezo para ela, 

como se pela primeira vez a tivesse reparado no quarto – Quem é você? 

Aquela pergunta ecoou sem sentido pela cabeça de Mary. 

- Muita intimidade para o meu gosto. – continuou o líder dos dragões 

reclamando, enquanto se ajeitava na cama – É sua namorada, Ryan? Diga para ela 

não se intrometer na conversa dos outros! 

Hainault e Mary se entreolharam sem entender e então ele perguntou: 

- O que está falando, Chris? 

- Que brincadeira é essa agora? – perguntou Mary irritada, não achando 

que aquele fosse o melhor momento do dragão fazer alguma piada. 

- Quem pediu para você vir aqui, sua feiosa?! – perguntou ele indignado 

diante do tom que ela usara para falar com ele. 

- Quem? – Mary repetiu murmurando, levando um choque ao se dar conta 

de que nunca o tinha ouvido falar naquele tom com ela. 

- Como vocês deixam alguém que eu não conheço entrar assim desse jeito?! 

– ele brigou com os amigos, visivelmente mal humorado. 

Dessa vez os dragões que se entreolharam, e Nissenson foi o que perguntou 

preocupado, chegando perto da cama para verificar de perto se estava mesmo 

tudo bem: 

- Que piada é essa, Chris? 

- Piada? – perguntou Doumajyd demonstrando que não sabia do que o 

amigo falava. 

MacGilleain também se aproximou da cama, apontando para si: 

- Você sabe quem eu sou, não sabe? 

- Que pergunta idiota é essa, Adam? 

- Então, – Nissenson puxou Mary para o lado dele, diante da cama – quem é 

essa? 

- Que droga! – ele bufou em resposta – Já disse que eu não sei! 

- Não tem graça nenhum você agir dessa maneira, Doumajyd! – Mary não 

agüentou ficar calada diante da forma com que ele falava com ela – Eu deixei o 

meu trabalho especialmente para vir aqui! Até mesmo idiotas arrogantes como 

você pediriam desculpa por ter causado tantos problemas! – ela se inclinou na 

frente dele, com a sua pose desafiadora que sugeria que, se o dragão não estivesse 

se recuperando, ele ganharia um soco na cara – Inacreditável! 
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Doumajyd retribuiu o olhar de desafio na mesma intensidade, furioso com 

a audácia dela, e então virou o rosto, como se chegasse a conclusão que não 

deveria perder o seu tempo com coisas desprezíveis como aquela. 

- Tirem essa louca daqui. – ordenou ele simplesmente. 

- Quê? – ela falou sem perceber, diante da sua confusão misturada com a 

descrença pelo que ele estava fazendo. 

- Mesmo que ela seja a sua namorada, Ryan, existem coisas perdoáveis e 

imperdoáveis! Não vou tolerar alguém como ela falando com o Ilustríssimo Eu 

assim! 

Hainault o encarou por um tempo, deixando totalmente de lado a sua 

aparência calma de sempre, e demonstrando estar chocado e preocupado com 

aquela situação: 

- Está falando sério, Chris? 

- Não pensem que só porque eu estou preso nessa cama que vocês podem 

ficar tirando sarro assim da minha cara! – rosnou ele – Tirem logo essa idiota 

daqui! 

Mary não sentia mais o chão por debaixo de seus pés. 

 

*** 

 

- Perda de memória?! 

Foi um coro único de Mary, Hainault, Nissenson e MacGilleain ao ouvirem 

o diagnóstico. 

- Acontece em acidentes como esse de a vítima perder parte da memória. – 

o médico explicou. 

- Mas por que ele esqueceu só da Mary? – perguntou MacGilleain perplexo. 

- Ele estava sofrendo um forte estresse ultimamente, então o seu cérebro se 

encarregou de apagar a lembrança responsável por isso. 

Mary apertou os dedos na mesa em que se apoiava para se lembrar que 

ainda estava ligada a alguma coisa e não flutuando sem rumo pelo ar. Hainault 

ouvira atentamente, mas durante toda a explicação do médico não tirou os olhos 

de Mary, e observava cada movimento dela. Notara principalmente o ar triste e 

desolado que ela carregava desde que fora expulsa do quarto por Doumajyd. 

- Mas... – ela começou, com um grande esforço em pronunciar as palavras – 

Vai voltar, não vai? Algum dia, a memória dele irá voltar? 

O médico pensou por algum tempo, procurando pela melhor resposta, mas 

tudo o que pôde dizer foi: 

- Por enquanto, tudo o que podemos fazer é observá-lo. 

 

 

 

Cap 73 – Não é justo esquecer 
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Mary correu com toda a velocidade que conseguiu pelo hospital, mesmo 

sobre os protestos das enfermeiras. Foi até o final do corredor de madeira, que saia 

do jardim e ia para beira do mar, e gritou com todas as suas forças assim que 

parou deslizando na cerca de proteção: 

- INACREDITÁÁÁÁVEL!!! – então, a exemplo do que há muito tempo já 

não fazia na sua Torre do Desabafo, ela começou a chutar a madeira da cerca, com 

uma vontade enorme de quebrá-la – POR QUE SÓ EU, DROGA?! 

Hainault, MacGilleain e Nissenson conseguiram alcançá-la e pararam se 

agarrando na cerca para assistirem a cena, os três quase sem fôlego. 

- Não fique nervosa assim, Mary. – pediu MacGilleain. 

- Eu não estou nervosa! – bufou Mary tentando arrancar um banco pregado 

à madeira do chão para jogá-lo no mar – Estou furiosa mesmo! Por que é sempre 

assim?! 

Mas, diante dos olhares deles, ela desistiu da sua tentativa inútil de 

arrancar o banco e tentou respirar fundo, para poder pensar direito e reanalisar os 

fatos. 

Doumajyd tinha perdido a memória.  

Uma única memória mais especificamente: ela.  

Depois de tudo o que passaram, como que ele pôde esquecer justo daquela 

que ele colocara acima de todas as outras?! 

Aquilo era demais para Mary, algo extremamente difícil de se aceitar. E ela 

precisava fazer alguma coisa para consertar, mesmo que para isso tivesse que 

fazer Doumajyd bater a cabeça novamente. 

- Vou falar com ele! – ela anunciou, pulando por cima do banco e voltando 

pelo corredor.  

- Mary! – Nissenson a chamou, mas ela não deu sinal algum de ter o ouvido 

e continuou andando. 

- Não tem jeito... – comentou Hainault rindo e decidindo que seria melhor 

segui-la. 

 

*** 

  

- Ah, me desculpe! – pediu Mary assustada. 

Estava tão perdida em pensamentos sobre o que faria, que seus pés seguiam 

automaticamente pelo caminho, mesmo sem ela reparar para onde ia. E, por isso, 

em uma esquina do corredor, trombara com alguém. 

Com isso ela voltou à realidade e olhou volta. Foi então que viu que havia 

derrubado uma garota de muletas, que estava desabada no chão sem conseguir se 

levantar por causa de uma perna engessada. 
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- Ah, me desculpa! – pediu ela de novo, dessa vez desesperada por ter 

atropelado uma enferma, e se apressou em ajudá-la a ficar de pé. 

Apesar de parecer meio tonta pela queda, a garota olhou bem para Mary e 

então apontou para o seu casaco, perguntando: 

- Isso é uma varinha? 

Mary quase a deixou cair novamente no chão ao ver que a sua varinha era 

visível no bolso interno do casaco. 

- Anhm... – ela começou, mas não sabia continuar. 

O simples fato da garota reconhecer o objeto não era o suficiente para 

classificar-la como uma bruxa. 

 - Que bom encontrar alguém como eu aqui! – exclamou a garota contente, 

tirando a dúvida de Mary, e então ela acrescentou sussurrando – Eu não a deixaria 

tão avista assim se fosse você. As enfermeiras quase jogaram a minha fora no meu 

primeiro dia internada. 

- Ah, é? – Mary a ajudou a pegar as muletas e se apoiar novamente com 

elas. 

- O que está fazendo? – Hainault perguntou, finalmente a alcançando, e 

aparentemente não notando a garota sorridente ao lado dela. 

- Eu derrubei ela. – contou Mary, ainda um tanto perturbada com tudo o 

que acontecera – Eu- 

- Boa tarde! – a garota o cumprimentou de uma forma alegre e ao mesmo 

tempo muito educada. 

Hainault a encarou por alguns segundos e então continuou o seu caminho, 

sem dizer uma única palavra. 

A garota não entendeu, mas permaneceu sorrindo, acompanhando ele com 

o olhar. 

- Não ligue. – Mary se apressou em salvar a situação do amigo – Ele é meio 

de lua. 

- Que lindo!– exclamou a outra, não ligando para o comentário dela – É seu 

namorado? 

- Não, não é isso. – Mary se apressou em responder. 

- Estão visitando alguém juntos? 

- Sim. 

- Então você virá novamente aqui no hospital? Que bom! Eu vou ficar 

internada por mais um tempo. – ela mostrou a perna – Eu moro na França com a 

minha mãe, e vim visitar meu pai aqui na Inglaterra. Nós estamos na nossa casa de 

verão, mas eu acabei caindo do telhado e quebrando a perna. Aqui é chato, mas é 

o único hospital decente da região. – reparando que Mary estava agitada, 

visivelmente não tendo tempo naquele momento para bate-papo, a garota se 

conteve para não falar mais – Vamos conversar de novo se nos encontrarmos, ok? 

É bom falar com alguém que não seja trouxa! 

- Me desculpe mesmo. – pediu Mary mais uma vez. 
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- Não foi nada. – disse a garota com um sorriso. 

- Então até mais. – e Mary continuou seu caminho apressada. 

- Ah, meu nome é May, May Burnsdale! – a garota se lembrou de dizer de 

repente. 

- Eu sou Mary. – ela se virou para poder responder – Mary Ann Weed! 

 

*** 

 

- O que quer aqui, idiota?! Quem disse que você podia entrar?! 

Mary se manteve firme diante do bombardeio de rosnados de Doumajyd e 

tentou explicar, mesmo não sabendo por onde começar: 

- Não é que... eu... 

- Como você é insistente! Diga logo o que quer e suma da minha frente, 

feiosa! 

- Você gosta de mim! – Mary disse de uma vez, mas congelou na mesma 

hora, se arrependendo completamente – O que eu estou dizendo?! – ela sussurrou 

para si mesma, olhando para o chão e tentando reunir coragem para encarar o 

dragão de novo – O que eu quero dizGuaaar! – Mary foi acerta bem no nariz por 

um travesseiro na hora em que levantou a cabeça. 

- Odeio meninas feito você! – disse Doumajyd entre os dentes, lhe lançando 

um olhar mortal e procurando outra coisa para poder jogar nela – SUMA DA 

MINHA FRENTE! 

Sem saber o que fazer diante daquilo, Mary saiu do quarto, ainda 

segurando o nariz dolorido. 

Hainault a espera do lado de fora, escorado na parede, e comentou assim 

que ela saiu: 

- Teve uma morte honrosa.  

- Eu esdou berdida. – choramingou ela, passando do estágio de raiva e 

convicção para o de abatimento. 

- Bom... – o dragão pensou em uma solução – Se você vier todos os dias, ele 

acabará lembrando.  

- Será? 

- Afinal, é o Chris. Não tem como ele se esquecer de você... 

 

*** 

 

- O que importa é que ele está bem. – disse o pai de Mary, se servindo de 

mais algas refogadas, enquanto, comentava sobre o fato do dragão finalmente ter 

acordado – O pessoal da vila se arrependeu tanto do que fizeram, que disseram 

que vão esquecer da dívida... Mas eu disse que isso é isso e aquilo é aquilo. Então 

vou pagar tudo direitinho! 
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- Que lindo! – exclamou a mãe de Mary batendo palmas – É assim que 

somos, pai! 

- O que está fazendo, Mary? – perguntou Charles, vendo que a irmã ainda 

não se mexera do lugar para vir jantar. 

Mary, desde que voltara para casa, escrevia incansavelmente em um bloco 

de notas, várias vezes riscando itens das folhas ou as arrancando inteiras e 

jogando fora. 

- Estou pensando, Charles... pensando... 

Agora que ela já havia esfriado a cabeça, chegara à conclusão de que, 

simplesmente esquecer, não era justo tanto para ela quanto para Doumajyd. 

Quando ela não dava a mínima para os sentimentos dele, ele nunca havia 

desistido e se esforçara ao máximo, mesmo que do jeito grosso e estúpido dele, em 

conquistá-la. Agora, ela deveria se esforçar da mesma maneira. 

 

*** 

 

Doumajyd abriu os olhos na manhã seguinte e se deparou com algo 

estranho no seu quarto de hospital. Pendurado na parede, aos pés da sua cama, 

estava uma Tarja Vermelha, com os dizeres ‘Cortesia do D4’, igual as que ele 

distribuída em Hogwarts.  

Ele levantou da cama e seguiu mancando até a tarja, surpreso com aquilo. 

Se lembrava que havia um motivo para ter decretado o fim delas em seu ultimo 

ano em Hogwarts, mas... 

- Eeei! 

Ele se virou e se deparou com uma garota baixinha, com o cabelo preso em 

duas tranças, vestindo o uniforme de Hogwarts pela Grifinória, parada um pouco 

a sua frente, o encarando com um olhar desafiador. Ela respirou fundo e disse 

parecendo estar furiosa: 

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

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

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

pose típica de lutador, com os punhos no ar. Doumajyd permaneceu imóvel diante 

daquilo, surpreso demais para poder dizer alguma coisa. 

Mary deu três pulinhos e berrou: 

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

acertando com um soco no nariz, que o fez rodar sobre os próprios pés e cair 

desnorteado no chão. 

No mesmo instante ela abandonou totalmente a sua pose furiosa e 

desafiadora e correu para ele, perguntando sorridente: 

- Lembrou? 

- O QUE PENSA QUE ESTÁ FAZENDO, IDIOTA! – berrou o dragão.  
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E Mary saiu correndo do quarto pedindo desculpas, com vários objetos 

sendo arremessados atrás dela. 

 

*** 

 

- Não deu certo? – perguntou Nissenson assim que Mary voltou arrastando 

os pés até uma sala de convivência onde o D4 esperava pelos resultados dos 

planos. 

- Foi como jogar combustível no fogo... – comentou ela com um suspiro 

desanimado, se largando em um banco. 

- Não desista, Mary. – incentivou MacGilleain – Tente mais uma vez. 

- Eu não tenho confiança no próximo... 

- Tudo bem tentar, Mary. – disse Hainault. 

Diante das esperanças que os amigos depositavam nela, Mary se levantou 

decidida: 

- Certo. – ela arrancou os prendedores das tranças, as desmanchou e saiu 

pisando decidida – Vamos, lá! 

 

*** 

 

Ela abriu a porta do quarto de Doumajyd e o encontrou recostado, tomando 

o seu café da manhã, que fora servido em uma mesa móvel colocada sobre a cama. 

- Você de novo?! O que foi agora?! Não foi o suficiente socar um doente?! 

Sem se deixar abalar, ela seguiu até a frente da mesa e olhou fixamente para 

ela, dizendo: 

- Como era?... se estiver com pressa... dê voltas. – então ela deu duas voltas 

e parou no mesmo lugar. 

- O que está fazendo, idiota?! – o dragão exigiu saber. 

- Em outras palavras, é Hamingu-eay! – respondeu ela. 

Ele a encarou por um tempo, e tudo o que conseguiu dizer foi: 

- Quê? 

Mary riu dele, como se ele fosse um pobre coitado sem cultura, e disse: 

- Leia livros! Livros! 

- ...Você é retardada? – ele perguntou, não acreditando que havia perdido 

vários minutos preciosos da sua vida com o que acabara de ouvir. 

Vendo que não havia dado certo, Mary saiu do quarto sem dizer mais nada, 

constrangida a ponto de querer chorar, e voltou correndo para a sala de 

convivência. 

Lá ela se jogou de joelhos no chão, com os braços em cima de um banco, e 

enterrou a cabeça neles dizendo para os outros três: 

- Foi horrível! 

- Sem reação? – perguntou Nissenson. 
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- Eu quase morri de vergonha fazendo aquelas coisas estúpidas! – ela 

levantou a cabeça apenas para deixá-la cair de novo sobre os braços. 

- Isso foi tudo o que o Chris fez seriamente. – comentou MacGilleain. 

- Vamos pensar em uma estratégia diferente. – sugeriu Ryan. 

- Eu preciso de um tempo agora. – Mary anunciou, se levantando e 

tentando se recompor – Vou beber água. 

 

 

 

Cap 74 – May Burnsdale 

 

 

Mary finalmente achou um bebedor em um corredor e quase se afogou na 

sua pressa de aliviar a queimação que sentia na garganta. 

Pensara durante toda a noite e tinha esperança de que aquelas encenações 

fizessem, no mínimo, o dragão sentir que elas representavam algo importante. 

Mas nada surtira efeito. E, se era assim, precisa encontrar outra maneira de fazê-lo 

lembra. 

Uma voz conhecida falando, seguida de aplausos e elogios, cortou o 

pensamento de Mary, a fazendo ir até o final do corredor. Lá era um salão amplo, 

com vista para o mar através de grandes janelas de vidro, e onde haviam vários 

sofás confortáveis para que os pacientes pudessem relaxar. Em meio a um grupo 

deles, estava May Burnsdale. 

Aparentemente, ela fazia truques simples de ilusionismo com uma moeda, 

e era isso que arrancava os aplausos dos outros. 

- Ela é popular... – Mary comentou consigo, admirando a maneira como a 

garota conseguira cativar todas aquelas pessoas, muitas delas não parecendo 

serem fáceis de se agradar. 

Uma enfermeira passou por Mary, dando uma boa olhada para a roupa 

estranha que ela vestia, e foi até o grupo, pedindo gentilmente para que os 

pacientes fizessem menos barulho. 

- Desculpe. – May pediu. 

- Não foi culpa da pobrezinha. – uma senhora idosa pediu para a 

enfermeira – Nós é que estamos nos divertindo demais... Aqui vai ficar tão triste 

quando ela foi embora. 

Os outros concordaram. 

- Não se preocupem. – a garota se apressou em dizer – A casa do meu pai é 

fica bem perto e, enquanto nós estivermos aqui, eu venho visitá-los todos os dias! 

Isso só fez o alvoroço de vozes aumentar, para desespero da enfermeira. 

Em meio a isso, a garota acabou notando Mary vendo a cena de um canto e acenou 

alegremente para ela, indicando para que esperasse um pouco. 
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*** 

 

- Todo mundo adora você aqui, não? – Mary comentou enquanto andava 

com May pelo corredor iluminado do hospital. 

A garota a levara por um de seus caminhos preferidos naquele andar. Era 

um corredor que tinha como parede uma estrutura de vidro, o que deixava uma 

visão bem ampla do mar. 

- Hospitais não são lugares tão chatos. – disse ela rindo – É só começar a 

conversar com as pessoas que eu encontro aqui que acabo ficando amiga delas. 

- Isso é legal. – falou Mary, não conseguindo evitar se sentir alegre também 

perto dela. 

Era como se a garota tivesse o dom de emitir a sua alegria para os outros. 

Estava bem claro que ela era alguém que feliz, que tinha tudo o que queria e que 

fora criada com todos os cuidados. Provavelmente fazia parte da alta sociedade 

bruxa, mas não era arrogante, o que provavelmente se devia ao fato de ter sido 

criada fora do país. Exatamente como Sarah Swan, com o extra dela não parecer 

ter uma personalidade problemática. 

- Dizem que as pessoas se curam mais rápido quando sorriem e se 

divertem. Por isso tento ajudar aqui dessa forma. 

- Sabe, May... 

- O quê? 

- Tem pessoas que são difíceis de se lidar, não? 

- Tem sim. 

- E... como você conversa com esse tipo de pessoas? 

A garota pensou um pouco, ajeitando a sua muleta por debaixo do braço, e 

então respondeu: 

- Na verdade eu não penso sobre isso, apenas converso... Sobre coisas 

aleatórias... Eu nem sei direito como explicar. 

- Ah, é? Mas isso é importante, não é? Conseguir se aproximar das pessoas 

ao conversar com elas... – Mary deu um grande suspiro – Quanto mais eu tento me 

aproximar, mais eu o afasto de mim. 

Mas May não estava mais prestando atenção nela. A garota olhava 

fixamente para um ponto a frente delas, parecendo analisar algo. Mary procurou 

pelo que chamara tanto a atenção dela e logo avistou Doumajyd vindo, meio 

mancando, meio se arrastando, pelo caminho contrário, se agarrando na estrutura 

do vidro para não cair. Era bem visível que ele estava furioso com o fato de não 

conseguir se movimentar direito, mas insistia nisso, com a falsa idéia de que assim 

poderia superar aquilo. A faixa em volta da cabeça, de onde saiam as pontas dos 

cabelos bagunçados, estava toda torta, demonstrando que ele já havia tentado 

arrancá-la sem sucesso. 

- Acho que aquele deve ser o paciente que a enfermeira me falou... – 

comentou May. 
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- Quê?  

Mas novamente Mary não foi ouvida. A garota já avançava com a sua 

muleta em direção ao dragão. 

- Boa tarde. – ela cumprimentou com a sua forma alegre. 

Diante disso, Doumajyd lhe lançou um olhar carregado que Mary 

identificou imediatamente como sendo o usado por ele quando não acreditava que 

alguém estava tendo a coragem de falar tão facilmente com o Ilustríssimo Eu. 

- Muito prazer. – ela continuou, não percebendo o perigo do que fazia – Me 

chamo May Burnsdale. As pessoas falam muito de você aqui. Parece que você é 

famoso ou algo assim. 

Mary engoliu em seco. ‘Parece que você é famoso?’... Ser{ que se ela 

soubesse que aquele era o líder do D4 estaria falando tão espontaneamente com 

ele? 

Chegando ao seu limite de tolerância com pessoas desconhecidas, 

Doumajyd voltou ao seu caminho, sem dar mais atenção para a moça. Porém, 

devido a sua quebra de concentração com o que vinha fazendo, acabou dando um 

passo além da sua capacidade atual e tropeçou, escorregando pelo vidro. 

Imediatamente Mary se movimentou para ajudá-lo, mas May foi mais rápida, 

largando a sua muleta e se jogando de joelhos no chão para segurá-lo. 

- É perigoso! – alertou ela, demonstrando toda a sua preocupação com o 

que acontecera e o ajudando a ficar de pé novamente – Se você cair agora só vai 

piorar o seu estado! Se machucar a sua cabeça de novo, o que vai fazer?! 

- Cala a boca, sua irritante! – replicou ele, não aceitando a ajuda, mas não 

conseguindo se livrar dela – Vai cuidar da sua própria vida! 

- Ei, vo- 

Mary tentou interferir, prevendo que aquilo não acabaria bem, mas May a 

cortou:  

- Mesmo se eu estiver te irritando, coisas perigosas são coisas perigosas! – 

Ela ajeitou a sua muleta e assumiu uma posse imbatível, muito parecida comas 

das enfermeiras – Se você é famoso ou não isso não importa! Dentro de um 

hospital todos os doentes são iguais, entendeu?! 

Doumajyd encarava a ousadia dela sem acreditar que no que ouvia. 

Mary sentiu um abalo ao ver aquilo. Reconhecera imediatamente a 

expressão que o dragão usara quando ela o enfrentara pela primeira vez em 

Hogwarts, diante de todos os alunos. Era a expressão com que ele deixou de vê-la 

como uma escória na escola e passou a notá-la. 

- Chris! – aquela atmosfera foi quebrada pelo chamado de Nissenson, que 

aparecera no corredor junto cm os outros dragões, a procura de seu líder. 

- O que está fazendo? – perguntou MacGilleain, deixando bem claro que, 

estar fora do quarto, era algo ainda não permitido para Doumajyd – Não pode 

andar ainda! 
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- CALA A BOCA! – ele berrou em resposta, furioso, e continuou o caminho 

que estava fazendo, não sem antes esbarrar em Mary para que ela saísse do seu 

caminho. 

- Por que ele está tão nervoso? – perguntou Nissenson intrigado, já 

conhecendo de longa data as reações do amigo. 

- Ele não consegue fazer com que o seu corpo se movimente como de 

costume. – May explicou – É algo para se ficar extremamente irritado. 

Ryan Hainault, que desde que vira a garota na frente de Doumajyd ficara 

um tanto sombrio, se mostrou incomodado em ouvir ela comentando sobre o 

estado do amigo. 

- É sua conhecida, Mary? – perguntou MacGilleain, pela primeira vez 

reparando na garota. 

- Ah, eu conheci ela ontem aqui. Esta é- 

- Meu nome é May. – ela cortou Mary com um sorriso imenso para eles – 

Muito prazer! 

Imediatamente Nissenson e MacGilleain esqueceram do líder, que já ia 

longe mancando, e ativaram seus modos conquistadores para cima da recém 

apresentada. 

- Não quer dar uma volta? – convidou MacGilleain. 

- Desculpe, tenho uma consulta daqui a pouco. – ela recusou educadamente 

– Preciso voltar agora. Mas nós falamos! Até mais, Mary! 

- Até. – ela respondeu, ainda meio chocada com o que acontecera antes. 

- Ah! – a garota parece se lembrar de algo e se virou para perguntar – Por 

acaso a pessoa que você está visitando é aquele mal humorado? 

- É. – Mary confirmou, com um meio sorriso de alguém que não podia 

negar. 

- Então, se eu for ao quarto dele, conseguirei ver você de novo, não é? – ela 

deduziu alegremente e então voltou ao seu caminho – Me espere! 

- Que legal, não é? – MacGilleain passou um braço nos ombros de 

Nissenson, os dois ainda olhando para May – Ela é bonita e alegre, nem parece 

que está internada em um hospital. 

- É verdade. – Mary confirmou, feliz pelos amigos terem simpatizado com 

ela tão rápido quanto ela própria – Ela sempre está sorrindo e é tão gentil. É como 

um sol aqui dentro! 

Hainault, pelo contrário, deu um suspiro irritado e declarou: 

- Eu não gosto dela. – e então saiu atrás de Doumajyd, sem dizer mais nada. 

- Quê? – perguntou MacGilleain descrente. 

- Ei, ei. O que é isso, Ryan? – perguntou Nissenson, achando estranha a 

reação do amigo. 

Mas o dragão Hainault não ouviu e nem ao menos explicou a sua opinião. 

Com isso, os outros dois se entreolharam e depois olharam para Mary, que apenas 

encolheu os ombros em resposta. 
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*** 

 

À noite em casa, deitada em sua cama improvisada, Mary não conseguia 

dormir. Pensava no que Doumajyd havia dito quando chegara à praia, quando ele 

estendeu a mão para ela e disse que não se importava mais nada, desde que ficasse 

com ela... O que teria acontecido se ele não tivesse sofrido o acidente? 

Então, a sua esfera, visível em um bolso da sua mochila ao seu lado, 

chamou a sua atenção, e logo a figura de Vicky surgiu entre a fumaça, reclamando: 

- Como é difícil conseguir contato pela esfera nesse final de mundo em que 

você está, Mary!... Como vão as coisas? 

Mary lhe contou sobre o que estava acontecendo e que também nada 

poderia ser feito a não ser esperar. 

- Não tem como ele te esquecer, Mary! – ela reafirmou o que já vinham lhe 

dizendo – Ele vai se lembrar, você vai ver!... Mas, viu, tem visto o Simon aí? 

- Sim. 

- Não me diga que ele está levando garotas bonitas na garupa da moto para 

andar pela praia?! – perguntou ela, sem conseguir esconder o seu tom de 

preocupação desesperada. 

- Ahn? – perguntou Mary rindo – Claro que ele não faz isso! Não se 

preocupe. 

- Mas me conte se algo assim acontecer, ok? Eu aparato aí no mesmo 

instante! 

Mesmo sendo tarde da noite e com todos os problemas que não a deixavam 

dormir, ouvir Vicky e poder rir era como um vento fresco sobre suas próprias 

preocupações. 

- Vicky? 

- O que? 

- Eu prometo que eu vou sorrir amanhã. 

 

 

   

Cap 75 – Não desista de lembrar 

  

 

Decidida a se esforçar em tentar reconquistar a confiança de Doumajyd, 

Mary chegou ao hospital naquele dia com o seu melhor sorriso treinado. Tentaria 

agir mais como a May, falando sobre coisas aleatórias. 

Porém, ao passar apressada pelo salão de convivência, parou, refez os seus 

passos e espiou por ele. Lá estava Doumajyd e May, conversando 

animadoramente: 

- Você tem que treinar. – ela explicava. 
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- Treinar? – ele perguntou usando o seu tom orgulhoso – O Ilustríssimo eu 

não precisa dessas coisas! 

- Andar com muletas não é difícil, eu posso te ensinar. – ela disse rindo, e 

então viu Mary meio escondida na esquina da parede – Ah, Mary! 

Sem outra opção, já que havia sido descoberta, Mary se aproximou. De 

perto pode ver que May estava sem o gesso na perna e não usava mais muletas, e 

então perguntou: 

- Recebeu alta? 

- Sim! – a garota pulou feliz do seu lugar e movimentou sua perna, para 

mostrar como ela estava totalmente curada – Olha, estou ótima! Fui liberada 

ontem mesmo do hospital, mas voltei hoje para agradecer a todos e fazer algumas 

visitas. E acabei encontrando o Chris aqui, teimando em não usar as suas muletas. 

- Já falei para não me chamar assim! – Doumajyd rosnou para ela, mas não 

sendo nem um pouco ameaçador. 

- O que tem de errado?! – perguntou ela abismada voltando para a frente 

dele – É o seu nome, não é, Christopher? 

- Quieta, idiota! – ele resmungou – Fala sério... 

Como havia acontecido no dia anterior, novamente Mary sentiu um abalo 

que ela não conseguia explicar, como se seus pés tivessem saído do chão. 

Como a May conseguia falar o nome dele tão facilmente, coisa que nem ela 

própria conseguia? Podia contar nos dedos todas as vezes que conseguira chamar 

Doumajyd pelo nome, mesmo ele próprio já tendo parado de a chamar de Weed... 

E como ele podia ter parado de ser agressivo com ela tão de repente?! 

Se esquecendo completamente de Mary, May voltou a se sentar na frente do 

dragão, perguntando: 

 - O que aconteceu? Foi só a Mary chegar que você começou com esse mal 

humor. 

Mary se espantou ainda mais com isso.  Ele só agia daquela maneira 

quando ela estava por perto? 

- Não seja ruim! – May continuou – Ela vem aqui todos os dias para ver 

você! 

- Não me importo! – declarou ele. 

‘Sorria, sorria’, Mary lembrava a si mesma o que havia decidido. 

- Já sei! Que tal irmos para o telhado? 

Os outros dois a encararam sem entender a intenção dela. 

- É o meu lugar favorito aqui e tem a vista linda! Vai melhorar a sua 

irritação. 

- Não quero ir. – anunciou ele, sendo completamente birrento. 

- Vai ser bom respirar um pouco do ar lá fora. – comentou Mary 

gentilmente. 

- Se quer ir, vá você! – ele respondeu grossamente. 

Há tempos Mary não sentia tanta vontade assim de esganar o dragão. 
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- Vamos sim! – sentenciou May, pegando os braços dele e o forçando a se 

levantar. 

- Ei! Não me puxe! – ele protestou, mas a seguiu obedientemente – Isso dói! 

- Ah, desculpe. – ela riu, não o largando e andando de costas com cuidado, 

para poder guiá-lo pelo caminho sem problemas. 

Mary assistiu toda a cena sem poder dizer nada. Já tinha visto algo parecido 

muitas vezes, entre a sua mãe e o seu irmão. May falava com Doumajyd como se 

ele fosse um menino difícil e ele, mesmo respondendo e negando, agia exatamente 

como um. 

- Se eu não estivesse aqui, você iria ficar se lamentando o tempo todo, não é 

Chris? 

Essa frase da garota fez Mary acordar de seus pensamentos. 

- Claro que não! – ele afirmou, mas sem nenhuma convicção. 

Ela riu da resposta dele e indicou. 

- Aqui, pelas escadas. 

Sem perder tempo, Mary os seguiu, com uma sensação incomoda de estar 

sendo nada mais do que uma sombra. 

 

*** 

 

- Ah, que vento bom! – exclamou May. 

- É mesmo! – concordou Mary. 

O telhado, assim como o restante do hospital, era outro lugar planejado 

para o conforto dos pacientes. Ali havia uma grande área de laje cercada, com 

vários bancos e plantas espalhadas. 

As duas tinham subido no apoio da cerca de proteção e agora se deliciavam 

com a brisa do mar que vinha direto para elas. Doumajyd, por sua vez, não achara 

nada de interessante ali, e se contentara em sentar em um banco, de costas para a 

paisagem. 

- Venha aqui ver, Doumajyd! – Mary tentou o chamar – Essa vista é um 

máximo! 

Mas ele nem ao menos se dignou em dar um sinal de que havia escutado. 

- De novo ignorando a Mary! – May reclamou, como se ele fosse um menino 

insistindo em fazer a coisa errada. 

- Cala a boca. – ele respondeu simplesmente. 

- Se você ficar desse jeito, não vai melhorar nunca! – ela sentenciou, 

descendo da cerca e parando perto dele com as mãos na cintura. 

Diante disso, Doumajyd pensou um pouco e então falou, como se admitisse 

algo muito difícil de dizer, e deixando bem claro que aquele era o motivo da sua 

irritação: 

- Tem algo que eu não consigo me lembrar... De acordo com o médico, eu 

perdi a memória. 
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- Perdeu a memória? – May repetiu, o que fez Mary descobrir que ela ainda 

não sabia o motivo por Doumajyd estar internado. 

- Eu me lembro de ter vindo para cá, mas não me lembro a razão. – ele 

continuou explicando... Sinto que foi por causa de algo muito importante. 

- Talvez... – Mary viu uma oportunidade – Talvez você tenha vindo por 

alguém. 

- Alguém? – ele perguntou e então se concentrou nisso, como se fosse uma 

pista válida e que fazia sentido, e então resmungou consigo – ...Quem eu vim ver? 

Mary sentiu uma pontada de esperança.  Apenas uma frase, que não fora 

mal recebida pelo dragão, parecia ter conseguido surtir um efeito enorme. 

- Tanto faz quem você veio ver. – disse May. 

- Quê? – Mary quase se engasgou com o que ouvira. 

- Talvez você tenha vindo ver alguém, – ela continuou, indo até o banco e se 

sentando com ele – talvez não. Eu penso que não é bom você se forçar a lembrar. 

- May... – Mary tentou dizer algo, mas não conseguiu. 

- Parece que você tem muitos amigos. – ela o lembrou – E com certeza ainda 

vai encontrar muitos outros a partir de agora. Se você não se lembrar, tudo bem! É 

só preencher o que você esqueceu! É como se você tivesse uma oportunidade de 

recomeçar a sua vida! 

- Recomeçar? – ele prestava muita atenção em cada palavra que ela dizia. 

- Talvez, o que você não consiga lembrar não seja tão importante quanto 

pensa. Agora, por estar tão desesperado em lembrar, pode parecer importante, 

mas no fim você pode se decepcionar. Então- 

- Não desista! – disse Mary. 

Os dois olharam espantados para ela. 

- O quê? – May perguntou sorridente, sem entender. 

Então Mary se aproximou dele, parecendo estar a ponto de chorar, e pediu: 

- Não desista de lembrar, Doumajyd. 

Com isso, pela primeira vez desde que acordara, Doumajyd realmente 

olhou para aquela garota baixinha, a considerando como pessoa. 

- Pára, Mary. – a garota pediu, se levantando do banco, agindo com a sua 

posse de enfermeira – Você não pode pressionar os pacientes dessa forma! 

Mary não podia rebater. Realmente era pressão dizer aquilo para alguém 

em um estado como o do dragão. Então ela olhou uma última vez para Doumajyd 

e pediu, antes de sair correndo do telhado: 

- Desculpa. 

 

*** 

 

Totalmente sem forças com o que acabara de fazer, Mary se largou em um 

banco do hospital, se repreendendo mentalmente por estar sendo tão egoísta. 
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Doía ouvir Doumajyd falar daquela maneira que estava tentando lembrar 

de algo muito importante que esquecera. Mas havia doído muito mais ouvir May 

sugerindo que o melhor seria esquecer e recomeçar. 

Estava pensando que o melhor agora seria voltar para casa quando viu os 

dragões vindo para visitarem o amigo. Ela então tentou se recompor. 

- Como vai o Chris, Mary? – perguntou Nissenson, assim que a viu. 

- Ele está no telhado. – ela informou. 

- No telhado? Sozinho? – perguntou MacGilleain surpreso. 

- Com a May... Tenho que ir. Tchau. – ela se levantou e seguiu para a saída 

do hospital, se dizer mais nada. 

- Ela já está indo embora? – perguntou Nissenson confuso. 

Com isso, Hainault olhou para o teto e deu um suspiro irritado. 

 

*** 

 

- O que aquela garota tem? – perguntou Doumajyd aborrecido. 

- Não fale assim da Mary. – pediu May – Ela está preocupada. 

- Diga para ela não se aproximar mais de mim! Não suporto ela! 

- Ok, eu peço para ela parar de te ver. Não se preocupe mais com isso. 

- Chris! – Chamou MacGilleain da entrada do telhado. 

- Oh. – Doumajyd cumprimentou os amigos, vendo que eles vinham na sua 

direção. 

- Olá! – May se levantara em um pulo para recebê-los. 

Dos três, Hainault fora o único que não respondera ao cumprimento, a 

ignorando e passando por ela para poder falar com Doumajyd: 

- Então, lembrou de alguma coisa? 

- Ah, estávamos falando sobre isso agora. – disse a garota – Talvez fosse 

melhor não forçar, e- 

- Será que estranhos poderiam ficar quietos? – falou Hainault. 

- Quê? – a garota não entendeu porque ele usara um tom tão áspero para 

falar com ela. 

- Estou perguntando ao Chris. – ele acrescentou. 

- Ah... desculpe. – ela pediu. 

- Poderia fazer o favor de sumir daqui? – ele perguntou, agora olhando para 

ela, já que o método ignorar não surtia mais efeito – Você enche o saco. 

- Ei, ei! – Nissenson interveio – Não fale assim com ela, cara. 

- Não se preocupe. – MacGilleain a tranqüilizou – Por que está nervoso, 

Ryan? 

- PENSEM NOS SENTIMENTOS DA MARY, DROGA! – ele desabafou. 

Os outros se assustaram com a explosão incomum dele, inclusive a garota 

que não o conhecia. 
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- Sabem o quanto machuca para ela vir aqui todos os dias, não sabem?! – ele 

continuou, tentando controlar o seu tom de voz – Pensem em como ela está se 

sentindo! 

May olhou bem para ele, como se tivesse se dado conta de algo. 

 

 

 

Cap 76 – Aquela que fez os biscoitos 

 

 

No dia seguinte, Mary não teve coragem de entrar no hospital, apesar de ter 

chegado até lá. Sentou em um lugar perto da beira da praia e ficou ali, olhando 

para as pequenas ondas que vinha calmamente se desmanchar na areia escura. 

- Mary? 

Ela tomou um susto ao ouvir a voz de May vinda de trás dela. 

Confirmando que era mesmo quem ela pensava, May se aproximou e se 

sentou ao lado dela, pedindo: 

- Me desculpe por ontem. 

- Tudo bem. – Mary respondeu do fundo do seu estado de abatimento. 

- Mary, por acaso... a pessoa que o Chris não consegue lembrar... é você? 

Mary deu um pequeno sorriso cansado, respondendo: 

- Sim. 

- Vocês eram namorados? 

Mary permaneceu calada. 

- Me desculpe por dizer aquelas coisas. 

- Você não tem culpa, May. Eu não havia contado o que tinha acontecido. 

- Mas... a partir de agora eu vou te apoiar! – ela anunciou, empolgada – Vou 

me esforçar para trazer a memória do Chris de volta! 

- Mas, May- 

- Eu fiz amizade com ele, e ele está se abrindo para mim. Assim posso 

ajudar! 

Olhando por esse lado, Mary era obrigada a concordar que ela podia sim 

ajudar, mesmo não encontrando algum motivo para ela querer fazer aquilo. 

 

*** 

 

No fim, Mary não entrou no hospital, pela primeira vez quebrando um 

ritual de dias. Voltou para casa e, totalmente desanimada, se jogou na sua cama 

improvisada. 

- O que foi? – perguntou Charles, o único que estava em casa, estranhando a 

reação dela. 

- Nada. – ela mentiu, não querendo colocar o irmão no meio daquilo. 
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- Como está o Chris? Ele está melhor? Lembrou de alguma coisa? 

- Está do mesmo jeito. 

- ...Será que tem alguma coisa que eu possa fazer? Afinal, foi por minha 

culpa ele ter batido a cabeça... Eu poderia levar alguma coisa gostosa para ele 

comer, não?... Mary? 

Ela estava concentrada demais com o que o irmão falara para conseguir dar 

uma resposta. 

Sim, Havia algo que não tinha como Doumajyd esquecer, mesmo que o seu 

inconsciente lutasse com isso. Por isso ela agarrou a sua mochila e saiu apressada 

de casa, sem ligar para os gritos do seu irmão pedindo o que tinha acontecido. 

 

*** 

 

Mesmo sendo o seu dia de folga, e tendo ido dormir bem tarde para 

conseguir terminar o que fizera, Mary acordou cedo para ir ao hospital. Colocou o 

seu colar de saturno, pegou o embrulho que havia deixado pronto em cima da 

mesa e saiu de casa decidida. Só parou em frente à porta do quarto de Doumajyd, 

olhando fixamente para o embrulho em suas mãos. 

 Aquilo tinha tanta chance de dar errado quando de dar certo, mas ela 

precisava tentar para poder comprovar. Só não era certeza o como ela seria 

recebida pelo dragão. 

Então, tomando coragem, Mary bateu na porta, dizendo: 

- Bom dia. Posso entrar? 

Como não ouve resposta, ela abriu a porta e espiou lá dentro. 

Doumajyd estava dormindo profundamente. Ele havia tirado a faixa da 

cabeça, o que era um sinal de que logo receberia alta. 

Aliviada por ele não estar acordado e, portanto, não a impedindo, Mary 

entrou nas pontas dos pés e colocou o embrulho ao lado do travesseiro dele, 

tentando ao máximo não fazer barulho. Então, satisfeita, saiu da mesma forma que 

entrara. 

Assim, não estaria o forçando a se lembrar, e muito menos fazendo pressão. 

Estava apenas dando pistas, para que ele mesmo reconstruísse suas lembranças. 

Ao sair do hospital, a primeira coisa que Mary fez foi pegar a sua esfera e 

falar com Hainault, contando sobre a idéia que tivera, o que acabara de fazer e 

como ela tinha certeza de que funcionaria. 

 

*** 

 

Doumajyd acordou com o barulho das cortinas de seu quarto sendo 

fechadas. Ele olhou em volta procurando por quem estava lá e logo se deparou 

com May Burnsdale, ajeitando flores novas em um vaso ao lado da janela. 

- Ah, acordei você? – ela pediu – desculpa. 
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- Oh. – ele respondeu sentando na cama, ainda tonto pelo sono pesado 

causado pelos remédios que tivera que tomar para a consulta no dia anterior. 

- Você dormiu até bem tarde. – ela comentou – Teve algum sonho bom? 

- Sim. – ele respondeu prontamente, se concentrando nos lençóis da cama 

para poder se lembrar – Alguém falava comigo... 

- É mesmo? 

- Mas, mesmo eu querendo muito, não conseguia ver de quem era o rosto... 

- Hum, por isso que eu disse que é melhor não se lembrar... Gostou das 

flores? Eu vou pegar mais água para colocar aqui. 

Ela saiu do quarto, deixando Doumajyd terminar de acordar sozinho. Foi 

quando ele bateu o braço em algo que estava ao lado do seu travesseiro, e reparou 

no embrulho que estava ali. Ele o pegou e desamarrou o laço, procurando por um 

cartão ao algo que indicasse a quem pertencia aquilo, mas não encontrou nada. 

Dentro dele havia apenas uma caixa. O dragão a tirou e a abriu.  

Assim que viu o seu conteúdo, ele sentiu algo extremamente familiar. A 

caixa estava repleta com biscoitos de chocolates em formato de dragões, e todos 

tinham um cabelo bagunçado muito parecido com o seu. 

Ainda se sentindo estranho, ele pegou um dos biscoitos e provou. No 

mesmo instante, fora como se o mundo a sua volta parasse. Ele já havia sentido 

aquele gosto, e ele representava algo extremamente importante. 

- O que aconteceu? – May perguntou assim que entrou e o viu o dragão com 

o olhar perdido, segurando a caixa de biscoitos – Que cara apavorada é essa? – ela 

foi até a janela e colocou a água que trouxera no vaso de flores, mas não recebeu 

nenhuma resposta – ...Chris? 

- Esses biscoitos têm... o sabor da paixão. 

A garota não entendeu, mas se aproximou para ver a caixa mais de perto. 

- May! – ele disse de repente, a encarando como se agora tudo fizesse 

sentido – Foi você quem trouxe esses biscoitos, não foi? Você é a pessoa que eu 

esqueci, não é?! 

Ela o olhou por alguns segundos, em que ele aguardou ansioso pela 

resposta. Então, com um sorriso satisfeito, ela o beijou. 

 

 

 

Cap 77 – Dragão Estúpido 

 

 

Mais tarde, no mesmo dia, Mary voltou ao hospital.  

Desde que tinha ido embora pela manhã, pensara que havia sido uma boa 

idéia deixar os biscoitos sem que Doumajyd a visse. Talvez, sem a presença dela 

que o irritava tanto, ele poderia se lembrar de algo. Por isso, agora, diante da porta 
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do quarto dele, ela segurou com força na mão o pequeno pingente com a forma de 

saturno, respirando fundo, e entrou confiante. 

Porém, não havia ninguém lá. A cama estava perfeitamente arrumada, as 

flores e tudo o que pertencia ao dragão haviam sumido.  

Confusa, Mary olhou na porta, para ter certeza de que não havia se 

enganado, mas aquele era mesmo o número certo. Então ela lembrou que ele já 

estava sem a faixa na cabeça e que poderia ter recebido alta. 

Ela estava fechando a porta para ir até a recepção pedir informações, 

quando alguém lhe chamou no corredor: 

- Mary! 

Ao procurar por quem a chamara, viu Nissenson vindo pelo corredor, 

sendo seguido por Hainault e MacGilleain. 

- O que foi? – perguntou Hainault, assim que eles chegaram até ela – Está 

indo embora? 

- É. – Mary respondeu, estranhando a pergunta dele – Já que o Doumajyd 

não está ma- 

- Não está?! – perguntaram eles em coro. 

 

*** 

 

- O que você pretende, mãe? – questionou Christinne, invadindo sem 

cerimônias o escritório da senhora Doumajyd – Por que mandou trazer o Chris 

para cá tão de repente? 

A bruxa apenas se limitou a encará-la por cima dos delicados óculos, 

perguntando: 

- Se ele não lembra da sangue-ruim, não há problema algum, não é? Ele irá 

pensar mais sensatamente na besteira que fez e eu posso reconsiderar a minha 

decisão de expulsá-lo da família. 

- Está tirando vantagem do acidente dele! – acusou Christinne indignada. 

- Quem causou essa crise sem precedentes foi ele. – explicou a senhora, com 

uma falsa delicadeza – Isso pode ser considerado uma punição. Agora não me 

atrapalhe mais com esses pequenos inconvenientes, Christinne. Tenho muito o que 

fazer. 

Sabendo que não adiantaria ir contra a mãe, principalmente por causa do 

estado do irmão, Christinne apenas respirou fundo e refez o seu caminho, 

tentando pensar em algo que pudesse reverter àquela situação. 

 

*** 

 

Mary trouxe para os dragões, que esperavam no hall do hospital, as 

informações sobre o que havia acontecido com Doumajyd: 

- Parece que ele voltou para casa logo pela manhã. 
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- Se ele recebeu alta deveria ter nos falado. – reclamou MacGilleain – Como 

ele voltou sozinho? 

- Vamos para lá. – sugeriu Hainault, da sua maneira calma de sempre. 

- Para a casa dele?! – Mary se surpreendeu. 

Depois de toda confiança que havia depositado naqueles biscoitos, a partida 

surpresa do dragão apenas fizera com ela voltasse para o estado de desânimo do 

dia anterior. Portanto, ainda não havia pensado no que faria. 

- Vamos, Mary? – Hainault pediu, percebendo que ela hesitava em 

responder. 

Mas,diante dos olhares dos outros, ela acabou concordando.  

  

*** 

 

Na companhia de Hainault, e com a facilidade com que ele – e mais afundo 

o seu sobrenome – tinha passe livre pelos portais mágicos, Mary chegou com o 

dragão ao vilarejo perto das propriedades Doumajyd um pouco depois do meio-

dia. 

Vendo o quanto ela estava inquieta, apesar de não dizer nada, ele 

perguntou: 

- Está com medo de entrar na mansão? 

Na verdade, somente agora com a pergunta ela pensou naquilo e, pela 

primeira vez se dava conta de que a senhora Doumajyd poderia estar lá também. 

Não podia simplesmente entrar pela porta da frente em um lugar em que não era 

bem-vinda... Mas, mesmo correndo o risco, ela queria muito falar com o 

Doumajyd.  

- Me deixe ir primeiro, sozinha. – ela pediu – Eu peço ajuda para a Nana e 

entro pelos fundos. 

- ...Tudo bem ir sozinha? 

- Sim. – afirmou ela, retomando a sua convicção. 

 

*** 

                   

Com a ajuda de Nana, Mary foi conduzida até uma ala mais afastada e 

calma da mansão, onde o dragão teria o mesmo sossego que tinha no hospital. No 

caminho, ela reparou que elfa estava incomodada com algo, mesmo estando feliz 

por vê-la novamente. 

- O mestre Christopher tem visita. – informou a criatura, revelando o que a 

estava incomodando – Mas fique tranqüila, sangue-ruim. Nana vai cuidar para 

que a senhora não venha aqui.   

Parada em frente a porta onde Nana a deixara e fora vigiar, Mary 

novamente apertou forte o seu pingente e respirou fundo. Mas no mesmo instante 

em que ela se movimentou abrir a porta, a mesma foi aberta por dentro. 



336 

 

- Mary? – May Burnsdale a encarou surpresa. 

- May?! – ela perguntou tão surpresa quanto a outra. 

- Bem vinda! – exclamou a garota, saindo do seu choque momentâneo e a 

recebendo com um imenso sorriso. 

Mary pestanejou confusa. Encontrar May ali já fora algo surpreendente, 

mas ser recebida por ela na casa de Doumajyd era algo inconcebível. 

- Não fique aí parada. – continuou a garota, com o mesmo tom de anfitriã, a 

puxando para dentro da sala – Fique a vontade. Chris! A Mary está aqui! 

Ao ouvir o anuncio, o dragão, que estava sentado tranqüilamente em uma 

grande poltrona, se mexeu incomodado, como se tivesse sido atingido por algum 

feitiço específico para aquela reação, e perguntou: 

- O que ela está fazendo aqui? 

- Eu vou buscar um chá para nós. – informou May, saindo alegremente, 

como sempre. 

Depois que a garota saiu, um silêncio pesado preencheu toda a sala. 

Tentando se livrar dessa sensação incomoda, Mary tentou começar um assunto: 

- Então, você recebeu alta, não é? Como se sente? 

Mas Doumajyd não respondeu, apesar de estar a encarando fixamente 

desde que a May saíra. 

- Bom, eu- 

- Esse colar aí. – ele indicou com um gesto de cabeça. 

Mary hesitou. Será que ele havia lembrado? 

- É irritante! – ele concluiu o seu pensamento – Aliás, tudo em você é 

irritante! 

- Quê? – Mary quase se engasgou. 

Por poucos segundos tivera esperanças de que ele havia lembrado de algo. 

- O que você tem, garota? Como alguém como você entrou na propriedade 

da minha família? Não pense que pode vir aqui só porque é a namorada do Ryan! 

Você é um saco! Vá embora de uma vez!  

Durante aquele discurso dele, totalmente em tom de ofensa, Mary 

permaneceu calada. Há muito tempo não sentia uma raiva tão forte borbulhando 

dentro dela, igual às vezes em que tinha que assistir quieta as torturas do D4 em 

Hogwarts. 

- Não ouviu?! – ele perguntou entre os dentes, se levantando da poltrona. 

- Ah, ouvi sim. – ela murmurou em resposta. 

- Quê? – perguntou ele grossamente, rindo com desdém da forma como ela 

ouvia tudo aquilo calada. 

Para Mary, aquele não era mais o Christopher Doumajyd, mas o antigo 

ditador Líder do D4, então ela teria que falar com ele no mesmo nível: 

- V{ para o inferno com os seus ‘quês’, SEU POLVO ESTÚPIDO! 

Foi a vez de Doumajyd paralisar, indignado com o que ouvira, soletrando, 

sem som algum, a palavra ‘polvo’. 
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- NÃO SOU A NAMORADA DO RYAN, IDIOTA! SOU A MARY ANN 

WEED E NINGUÉM MANDA EM MIM! 

- Desgraçada! – ele tentou revidar. 

- VOLTANDO A FALAR COMO UM DRAGÃO ESTÚPIDO! – ela bufou, 

tentando se controlar – Eu achava que você finalmente tinha virado uma pessoa 

melhor! Mas você realmente não cresceu nada! CONTINUA SENDO UM IDIOTA 

HORRÍVEL! 

- Mary? 

Ao ouvir a voz de May a chamando, Mary se virou para a porta e a viu 

segurando uma bandeja, olhando toda a cena com olhos arregalados. 

- Podemos conversar? – ela pediu por fim, indicando para que ela a 

seguisse.  

 

*** 

 

- Não quero mais que você volte aqui. – disse May determinada. 

- Como? – Mary não entendeu. 

- Agora, parece que a memória dele está voltando aos poucos. – ela explicou 

– Mas, ele fica nervoso quando você aparece, e isso pode prejudicá-lo. Entende? 

Você é como algo negativo para ele. 

- Algo negativo? – Mary repetiu, murmurando, para confirmar se havia 

ouvido direito. 

- Tudo bem! – ela acrescentou com um imenso sorriso – Logo ele lembrará e 

tudo voltará ao normal. Por isso, até lá, deixe comigo! 

- Mas, May- 

A garota não a ouviu. Deu meia volta e entrou na sala, anunciando: 

- Trouxe o chá! 

Mary a seguiu, mas não se atreveu a se aproximar novamente do dragão. 

- Não quero chá! – replicou Doumajyd mal humorado – Quero que você 

faça aqueles biscoitos de novo! 

Mary sentiu um baque, como se tivesse se chocado com o chão, ao ouvir 

aquilo. 

- Claro que eu vou fazer. – May concordou contente – Da próxima vez vou 

fazer um monte! Sou uma ótima cozinheira, sabe? 

E ela continuou falando sobre os seus dotes culinários, mas Mary não ouvia 

mais nenhuma palavra. Como se o mundo tivesse se tornado sem som a sua volta, 

ela só via a garota conversando alegremente com Doumajyd e ele sorrindo para 

ela, escutando atentamente. Sem conseguir evitar seus olhos se encheram de 

lágrimas. 

O dragão, percebendo que ela ainda se atrevia a estar lá, lhe lançou um 

olhar cheio de fúria. Mas, assim que viu o estado dela, ficou chocado, assombrado 

demais com aquela reação. 
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- O que foi? – May perguntou, seguindo o olhar do dragão. 

Mary respirou fundo e disse com uma voz fraca: 

- Pra mim chega. – então ela agarrou o colar em seu pescoço e o arrancou, 

jogando ele com toda a raiva que estava sentindo no dragão – Você é o Doumajyd, 

mas também não é ele! NÃO VOU MAIS AGÜENTAR ISSO! – e saiu correndo, 

sem dar chance alguma de os outros dois falarem. 

 

*** 

 

- Como assim não vai mais ver ele? – perguntou MacGilleain. 

Depois de ter saído da mansão Doumajyd, Mary e Hainault foram até 

Hogwarts, onde os outros dragões esperavam por eles na Ala Especial. 

Mary limitou-se a confirmar com a cabeça. Já havia sido um grande esforço 

contar tudo o que acontecera na mansão. 

- Essa garota está levando o Chris a sério? – questionou Nissenson. 

- É maldade ela dizer que fez algo que não fez! – Vicky deu a sua opinião – 

Não vou perdoar essa falsa! Eu vou falar com ela imedi- 

- Não, Vicky! – Mary a segurou pelo braço, já que a garota se mostrava 

decidida a ir atrás de May Burnsdale tirar satisfações – Agradeço a sua intenção, 

mas... 

- Mas o quê? 

Mary pensou um pouco em como poderia explicar: 

- Foi como se eu tivesse feito uma aposta comigo mesma... Eu achava que 

ele me escolheria. Mesmo ele tendo perdido a memória, mesmo começando do 

zero... Mas não foi assim. 

- Mas, Mary, você- 

- Fui pretensiosa demais pensando que eu poderia ser tão importante assim 

para o Doumajyd. – ela cortou o que a amiga dizia com um sorriso amarelo – 

Afinal, o Líder do D4 sempre foi teimoso e com um gênio difícil. O que ele sentia 

por mim deveria ser pura teimosia. 

Na poltrona ao lado, Hainault deixou a cabeça cair, decepcionado, 

demonstrando que não acreditava que estava ouvindo aquilo justamente dela. 

 

*** 

 

- O que aconteceu, Chris? – perguntou May enquanto recolhia as coisas do 

chá, percebendo que Doumajyd olhava fixamente para o colar com o pingente de 

saturno na sua mão. 

- Nada. – ele respondeu simplesmente. 

- Tudo bem. – disse ela, largando o que estava fazendo e se sentando ao 

lado dele – Pode me dizer. 

Doumajyd demorou um pouco, mas falou: 
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- É algo sem importância, mas... Por que ela estava tão brava? 

- A Mary? 

- Sim, aquela garota. Eu não entendi. Por que ela estava daquele jeito e 

chorando?... É inevitável não pensar naquela cara de choro.  

- Como pode dizer isso, Chris? – perguntou May, com um tom sentido. 

- O quê? – ele parou de olhar para o colar e passou a encarar a garota, não 

entendendo o que tinha feito de errado. 

- Por que não pensa em mim, que está sempre junto com você? Por que só 

pensa na Mary que você só vê de vez em quando? – sem aviso, ela o abraçou – Eu 

tenho certeza que, o que você perdeu, eu vou preencher. – ela o apertou mais forte 

– Eu gosto de você, Chris e vou sempre estar do seu lado! Pense em mim! 

Diante desse pedido dela, Doumajyd apenas guardou o colar no bolso do 

casaco, decidindo que não se preocupar mais com aquilo. 

 

 

 

Cap 78 – No Resort MacGilleain 

 

 

Com apenas um movimento de faca, Mary cortou três cabeças de peixe de 

uma vez. achando ótimo poder descontar toda a raiva que havia sentido aquele 

dia em algo. 

Depois de ter saído de Hogwarts, ela voltara para a vila decidida a dar mais 

atenção para outros problemas. Como a sua família, por exemplo. Com o crédito 

que tinha com o seu trabalho no porto, ela podia trazer peixes para reforçar o 

cardápio de casa, dando mais atenção para as necessidades deles. 

- Desde que você começou a trabalhar como pescadora, a nossa comida 

melhorou! – comentou Charles, não tirando os olhos de cima dos peixes, 

deslumbrado em poder matar a sua fome de adolescente com algo que não fosse 

algas.  

- Mary! – sua mãe chamou do outro lado do depósito – Sua bola de vidro 

está soltando fumaça! 

Abandonando rapidamente o decapitamento dos peixes e passando a 

continuação da tarefa para o irmão, ela correu para atender a chamada. Assim que 

pegou a esfera, a pequena imagem de Hainault se formou nela. 

- Aparentemente, o Chris está melhor. – contou ele – Fomos visitá-lo e, 

tirando o fato de que ele não lembra de você e daquela garota zunindo em volta 

dele, tudo está normal. 

- É? – ela respondeu, dando o seu máximo para demonstrar total 

desinteresse. 

- Mas não foi por isso que a chamei. Tenho um convite do Adam. 

- Convite? 
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- Os pais deles estarão inaugurando um resort no norte no próximo final de 

semana. Fica em um lugar que não pode ser mapeado, onde neva durante todo o 

ano. 

- Neva o ano todo? 

- Sim. Além das pistas de gelo para patinação e dos lugares próprios para 

esqui, o hotel tem piscinas com águas quentes. 

- Que legal. – Mary comentou admirada. 

Já ouvira falar desses resorts onde as famílias bruxas gastavam fortunas em 

seus finais de semana e nas férias, mas nunca imaginara que esse fosse o negócio 

da família MacGilleain. Lugares como esses, para ela, existiam apenas nos álbuns 

de fotografias da família de Vicky ou em propagandas nas revistas bruxas. 

- Você vai? 

- Para o resort?! – Mary se engasgou. 

Não poderia ir a um lugar daqueles. Não somente pelo fato de ela não ter 

dinheiro, mas principalmente por ela ser uma sangue-ruim, o que anulava 

qualquer credencial que ela tivesse no mundo bruxo. 

- É por conta do Adam, não se preocupe. – explicou ele adivinhando o que 

ela estava pensando – E o Simon convidou a Vicky e ela aceitou. Vai deixá-la 

sozinha com ele? 

Sim. Realmente Hainault sabia como a convencer de alguma coisa. Claro 

que ela não deixaria a sua melhor amiga sozinha com o Dragão conquistador! Não 

porque não confiasse nele, mas porque conhecia muito bem a amiga e o que ela 

era capaz de fazer.  

Então, quando ela estava prestes a abrir a boca para dizer que aceitava o 

convite, ela lembrou de perguntar: 

- O Doumajyd vai também? 

- Vai. – respondeu Hainault, sério. 

- Mas... eu ficar perto dele... 

- O resort é enorme, Mary. E você vai estar com a Vicky e conosco, não 

precisa se preocupar... Ou está com medo? 

- Não estou com medo! – ela bufou ofendida – Pode avisar para o Adam 

que eu vou sim! 

 

*** 

  

O queixo de Mary já havia caído assim que ela chegara na frente do resort, 

mas ele definitivamente não voltaria ao lugar tão cedo depois de ela ter pisado no 

hall de entrada.  

Hainault, Nissenson, Vicky e ela haviam chegado juntos e foram recebidos 

calorosamente por MacGilleain, que lhes entregara as chaves dos seus quartos, 

dizendo: 
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- Ainda bem que vieram! – e então ele comentou baixinho – Com vocês 

aqui, não preciso participar das formalidades. 

Mary olhou em volta e entendeu no mesmo instante o que o dragão queria 

dizer. Aquela era inauguração de um grande resort bruxo, e é claro que grandes 

bruxos estariam ali. Não somente pessoas famosas ou de famílias renomadas, mas 

também pessoas que trabalhavam para jornais e revistas, que fariam a cobertura 

do evento. 

Estando com o D4, MacGilleain poderia agir mais como dragão do que 

como o filho do dono do resort. 

- Que incrível, Adam. – comentou Vicky, olhando em volta admirada, 

falando por Mary também. 

Se a garota, que já havia freqüentado resorts bruxos, achara aquilo incrível, 

Mary não se sentia constrangida por estar tão deslumbrada com tudo. 

- E o Chris? – perguntou o anfitrião. 

- Ele disse que viria depois. – informou Hainault. 

- Ah, é? Bom, aqui as chaves dos quartos, as piscinas ficam na ala sul, – 

MacGilleain indicou – e a pista de esqui já está aberta. Fiquem a vontade e 

divirtam-se! 

- Você sabe esquiar, Simon? – Vicky aproveitou a oportunidade. 

- Sou profissional. – ele respondeu como se fosse algo óbvio, mas com um 

tom de exibicionismo – E também sei snowboarding, conhece? Um esporte trouxa 

que pratico por diversão. 

- Incrível! – admirou-se a garota – Me ensina? 

- ...Claro. – ele não teve como fugir, já que se deixara cair na conversa dela. 

- Legal! – ela agarrou o braço dele e o puxou para a direção em que 

MacGilleain havia indicado ser a pista de esqui – Você vem também, Mary? 

A garota levou um susto ao ouvir o seu nome, pois ainda estava olhando 

em volta. 

- Eu? – ela tentou definir o olhar carregado de significados que a amiga lhe 

lançava – Anhm... eu acho que vou dar uma olhada no lugar primeiro e talvez ir 

nas piscinas. Podem ir vocês. 

- Ok. – Vicky concordou contente e continuou arrastando Nissenson para 

fora. 

Mary riu. Hainault podia ter conseguido trazê-la para lá usando Vicky 

como desculpa, mas agora, ela não sabia quem estava agindo mais como um 

conquistador, se era a amiga ou o dragão. 

Porém, o seu sorriso desapareceu assim que ela viu quem estava entrando 

pelas portas principais. Era Doumajyd, sendo seguido de perto por May 

Burnsdale. 

- Oh. – cumprimentou o líder do D4 da sua maneira típica, passando direto 

por Mary, sem a perceber, e indo para onde estavam Hainault e MacGilleain. 
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- Olá! – May acenou alegre para eles, seguindo o dragão e olhando em volta 

admirada – Que lugar lindo! Muito obrigada por terem me convidado! 

MacGilleain a encarou com um sorriso amarelo, deixando bem claro que ele 

não sabia quem a havia convidado. Então ele entregou a chave do quarto para 

Doumajyd dizendo: 

- Chris, vem cá. – e o afastou do grupo – Por que trouxe ela? 

- Eu disse para ela não vir. – defendeu-se o dragão, mas não acrescentou 

nada que indicasse que ele havia feito algo para realmente a impedir de vir. 

- Ah, Mary! – exclamou May, se dando conta da presença dela ali – Há 

quanto tempo! Está bem? 

- Ah... sim. – Mary respondeu, não sabendo como agir. 

Ao perceber que ela estava ali, Doumajyd deu um suspiro irritado e seguiu 

para os salões internos. 

- Espera por mim, Chris! – May correu atrás dele. 

- O que é isso? – reclamou MacGilleain para Hainault – Ela age como se 

fosse a namorada dele. 

Deixando todo o seu deslumbramento de lado, Mary já estava totalmente 

arrependida de ter vindo. 

 

*** 

 

Além das piscinas, o hotel também oferecia salas de banhos quentes, o que 

lembrava muito os banheiros especiais de banho de Hogwarts, e saunas, como 

extensões das piscinas. E fora na sauna que Mary decidiu se enfiar por um tempo, 

para não ter que encontrar Doumajyd no seu caminho. 

Sentada em um canto, com a cabeça apoiada na parede, Mary tentava fugir 

de pensamentos relacionados à Doumajyd, quando alguém sentou ao seu lado. 

- Desculpe por ter vindo. – pediu May, com um tom totalmente contrário ao 

de alguém que pediria desculpas – Mas achei que era uma boa oportunidade para 

te contar. 

- Contar? 

- Infelizmente, parece que não há jeito do Chris lembrar de você. – afirmou 

ela com um suspiro – Mas ele já não está mais tão mal humorado, o que eu vejo 

como um bom sinal! 

- É mesmo? – perguntou Mary, tentando demonstrar que não queria mais 

sobre o assunto. 

- Sim, ele- 

- Vou sair. – decidiu ela, vendo que a garota não falaria de outra coisa, e se 

levantou. 

- Eu gosto dele! – declarou May. 

Mary parou. 
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- Me desculpe. No começo essa não era a minha intenção. Eu tentei segurar 

esses sentimentos para não trair a sua confiança, mas... Parece que ele também 

sente o mesmo, então... 

Mary saiu, não querendo mais ouvir nenhuma palavra dela. 

 

*** 

 

- Será que o Chris está achando que namorava essa May antes de perder a 

memória? – perguntou MacGilleain, enquanto os três dragões haviam se reunido 

na pista de esqui para observar os esforços de Vicky em esquiar. 

Depois de todas as instruções que recebera de Nissenson, ela insistiu em 

tentar sozinha, o que deu tempo para que os três pudessem fazer aquela pequena 

reunião sem a presença do líder. 

- Vamos dar um jeito nessa garota! – sugeriu Nissenson. 

- Isso! – MacGilleain concordou – Vamos estuporá-la, apagar a sua memória 

e mandá-la para a Sibéria! 

Os outros riram, demonstrando que achavam aquela uma boa idéia. 

- Tudo bem. – finalmente Hainault deu a sua opinião – Não será preciso que 

nós façamos alguma coisa. Aquela garota não consegue superar o poder que a 

Mary tem sobre o Chris. 

- Mas a Mary já desistiu. – lembrou MacGilleain. 

- Isso, – Hainault sorriu do seu jeito calmo – é o que ela fala. Mas dêem 

tempo ao tempo. Os laços desses dois são mais fortes do que eles mesmos sabem. 

- Hum, e nós não sabemos disso? – falou Nissenson, também acreditando 

que tudo era apenas uma questão de tempo – Quem, além de nós, acompanhou a 

saga Weed versus Doumajyd desde o início? 

 

*** 

 

Não querendo conversar com ninguém, Mary se aventurou a explorar o 

resort sozinha. Passou por vários salões convidativos, com lareiras enormes e 

crepitantes, mas um deles em especial chamou a sua atenção.  

Ele tinha uma grande janela, que se abria para uma das mais belas vistas de 

todo o lugar. Porém, o tempo do lado de fora não contribuía com para que ela 

pudesse ser observada direito. Mesmo assim, Mary se sentou em uma das grandes 

poltronas e ficou olhando para lá. 

Uma voz feminina, provavelmente da recepcionista do resort, ressoou 

amplificada por todo o hotel, anunciando que uma tempestade estava prevista 

para o final da tarde e que, por precaução, os hóspedes não deveria permanecer 

muito mais tempo fora. 

- Oh. 
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Mary sentiu o sangue gelar ao ouvir aquela voz e virou para trás. Lá estava 

Doumajyd, parecendo muito mais surpreso do que ela por vê-la ali. 

Ela estava certa de que ele daria a volta e sairia, fingindo não a ter notado, 

assim como fez quando chegara.  

- Por que não tem aparecido ultimamente? – perguntou ele depois de um 

tempo, procurando por algo para iniciar um assunto, contrariando totalmente o 

que ela imaginara. 

- Você disse para eu não ir. – respondeu ela seca. 

- Você... – ele pensou um pouco, visivelmente tendo dificuldades em dizer o 

que queria – Você sabe de alguma coisa, não sabe? Sobre a memória que eu perdi. 

- Sei sim. – confirmou ela. 

- Então porque não me conta?! – perguntou ele, não agüentando mais 

disfarçar a irritação que sentia em confirmar a sua suspeita. 

Mary o encarou por um tempo e então se levantou da poltrona, indo até ele. 

- Porque não terá significado nenhum se você mesmo não lembrar! – falou 

ela, sem olhar para ele, e saindo do salão. 

Na direção contrária a que Mary saiu, espiando pelo corredor, May ouvia 

toda a conversa, e esperou até a outra estar bem longe para entrar em cena.  

 

*** 

 

Assim que May entrou no salão, viu Doumajyd na janela, observando o 

tempo carregado que anunciava uma nevasca lá fora. Mas, reparando bem, 

percebeu que ela não olhava para nada especificamente. Então, de repente, ele 

chutou a parede, furioso. 

- Chris! – ela chamou, para ele parar com os pensamentos que estavam o 

atormentando, e lhe mostrou o que trazia nas mãos – Eu fiz os biscoitos! Você não 

tinha dito que queria comer de novo? 

- Ah. – murmurou ele, pegando a caixa que ela lhe oferecia. 

- Assei na cozinha aqui, – ela contou alegremente – por isso ainda estão 

quentes. E tenho certeza de que estes estão melhores do que os outros! 

Ele abriu a caixa e encarou os biscoitos por um tempo. Eram biscoitos 

redondos de chocolate. 

- A propósito, quando eu contei sobre você aos meus amigos eles não 

acreditaram que você é mesmo o líder do D4! Por isso, você poderia sair um dia 

conosco? Eles iriam adorar o conhecer! 

Sem ouvir o falatório dela, Doumajyd pegou um dos biscoitos e o comeu. 

- Ah, tem um lugar que eu gostaria que você- 

Doumajyd subitamente jogou a caixa de biscoitos com raiva no chão, a 

assustando e fazendo com que calasse a boca. 

- O-o que foi? – perguntou ela gaguejando, diante do olhar sombrio que ele 

lhe lançava. 
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- Você mentiu, não é? – perguntou ele de uma maneira calma e por isso 

mesmo assustadora. 

Pela primeira vez, May realmente se viu diante do temível Líder do D4, e 

não conseguia abrir a boca para se defender. 

- Os biscoitos daquele dia, – ele continuou – não foram feitos por você. 

Vendo que não tinha como fugir, a garota tentou perguntar. 

- Você se lembrou de tudo? 

- NÃO CONSIGO LEMBRAR! – ele explodiu. 

Ela se encolheu e ele tentou se acalmar, mas continuou usando seu tom 

furioso para falar: 

- Não lembrei, mas eu sei o quanto o que eu esqueci é importante! 

- Mas... – May tentou desesperadamente achar algo para dizer – Eu acho 

que você não lembra porque você mesmo não quer lembrar! Essa memória só deve 

conter coisas ruins e por isso você a bloqueou! Você não deve continuar se 

agarrando a ela! Preencha esse vazio com novas memórias felizes!... – então ela se 

agarrou ao braço dele – Realmente, não fui eu quem fez aqueles biscoitos, mas... 

eu só queria que você seguisse em frente de alguma forma! 

- Você diz que fez isso por mim, mas está fazendo por si mesma! – acusou 

ele, se largando do abraço dela. 

May ficou chocada com o a afirmação dele. 

- Mesmo você estando aqui, meu nervosismo e irritação não passam! Era 

assim que eu viva antes! Essa memória que eu perdi foi que me fez mudar e por 

isso ela é tão importante!... Desaparate da minha frente, mentirosa! Você não tem 

nada a ver comigo! 

Ela começou a chorar e disse baixinho: 

- Mas... eu gosto tanto de você, Chris. 

Percebendo que ele não daria mais ouvidos ao que ela falava, a garota saiu 

correndo do salão, soluçando. 

 

 

 

Cap 79 – Perdida na neve 

 

 

Mary finalmente encontrara a sala de jantar particular que MacGilleain 

havia requisitado para eles. Os dragões já estavam lá e Hainault tocava o seu 

violino tranqüilamente em um canto, aparentemente não se importando se alguém 

estava ouvindo ou não.  

Encantada, ela parou e o ouviu, já que, apesar de ser um fato conhecido que 

ele tocava muito bem, eram raros os momentos que ele decidia dar ao mundo o 

prazer da sua música. 
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- E o Chris? – perguntou MacGilleain, preocupado em pedir para servirem 

o jantar. 

- Já o chamei. – informou Nissenson. 

- E a Vicky, Mary? 

- Ahn? – perguntou ela, só tendo ouvido o seu nome, não o que vinha antes 

dele. 

- Onde está a Vicky? – perguntou novamente MacGilleain. 

- Achei que ela já estava aqui. – disse ela olhando confusa em volta, se 

dando conta que realmente a amiga não estava. 

- Pode ir chamá-la então? Ela pode estar no quarto de vocês. 

- Sim. – Mary concordou, mas meio contrariada, já que queria poder ouvir 

Hainault tocar mais um pouco. 

 

*** 

 

Vicky não estava no quarto e em nenhum lugar próximo a ele. Pensando 

que talvez a amiga tivesse tido a mesma idéia que ela tivera durante a tarde, Mary 

começou a refazer o caminho dos salões com lareiras, esperando encontrá-lo em 

um deles. 

Quando chegou ao último, que ficava perto do hall de entrada, ela avistou 

uma silhueta enterrada em uma das poltronas. 

- Vi-  

Ela começou a chamar, mas logo percebeu que não era ela. Era May, e ela 

olhava fixamente para o fogo, nem de perto parecendo a garota radiante que 

sempre era. 

- O que aconteceu? – perguntou ela, percebendo a surpresa de Mary. 

- Você viu a Vicky? 

- Vicky? 

- A minha amiga, que estava com o Nissenson. Você a viu? 

A garota pensou por um tempo, sem tirar os olhos do fogo, e então disse: 

- Eu vi ela. Ela saiu, dizendo que havia esquecido algo no fim da pista de 

esqui.  

Mary olhou assustada para uma janela. Estava escuro lá fora e a tempestade 

neve já começara a cair com força. E ela não pararia tão cedo, segundo as 

informações dos que percorriam o resort. 

- Eu disse para a sua amiga ir amanhã, – May continuou contanto – mas ela 

disse que era muito importante e- 

May percebeu que estava falando sozinha.  

Mary saíra correndo, arrancara um casaco qualquer que estava no hall, 

abriu as grandes portas do hotel e saiu para a tempestade. 

 

*** 
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- Desculpe pela demora! – pediu Vicky, entrando apressada na sala de 

jantar. 

- Onde estava? – pediu Nissenson. 

- Fui conhecer as piscinas! Esse lugar é fabuloso! 

- Continue fazendo propaganda com essa animação que você ganha 

estadias para toda a sua família de graça! – brincou MacGilleain. 

- A Mary estava procurando por você. – disse Hainault, vendo que elas não 

estavam juntas – Não a viu? 

- Não. – Vicky encolheu os ombros – Ela ainda não veio? 

 

*** 

 

- Que absurdo! – MacGilleain disse para um dos elfos que lhe trouxera a 

informação de que Mary não estava em lugar algum dentro do hotel – Ela não 

pode ter saído com essa tempestade! 

Todos eles estavam seguindo para o hall de entrada. Desde que Vicky 

aparecera na sala de jantar já havia se passado três horas, e não havia sinal algum 

de Mary. 

- Vá procurar direito! – o dragão ordenou e o elfo fez uma grande 

reverência, desaparecendo logo em seguida com um estralar de dedos. 

- Será que ela saiu mesmo na neve? – perguntou Vicky tremendo somente 

em pensar na possibilidade, ciente como nunca do vento que passava uivando 

pelo lado de fora do local. 

Nesse momento, Hainault passou a frente do grupo e avançou a passos 

largos até a lareira perto do hall, onde May lançava olhares disfarçados para eles, 

fingindo não estar prestando atenção em cada palavra que eles diziam. 

- Você sabe de alguma coisa, não sabe? – ele disse para ela, assim que 

chegou na sua frente. 

- Sobre o quê? – ela se fez de desentendida. 

- Você sabe onde a Mary está! 

A garota o encarou, muda. 

- Se ela estiver perdida lá fora, – continuou Hainault – provavelmente irá 

morrer! 

Vicky parou ao lado dela e pediu furiosa: 

- O que você fez com a Mary?! 

 

*** 

 

Mary só conseguia ver escuridão na sua frente, repleta de flocos de neve 

que passavam rodopiando com o vento forte. Ela tentara se proteger o melhor que 
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podia, enrolando o cachecol na sua cabeça e se abrigando dentro do grande casaco 

que pegara no hotel. 

Gritara por Vicky por um bom tempo e não recebera resposta alguma. 

Depois de um tempo já não reconhecia mais onde estava e não conseguia mais ver 

luz alguma do hotel a sua volta. Estava completamente perdida. Mesmo assim, ela 

continuava chamando pela amiga. 

- VICKY!!!... – ela andava aos tropeços pela neve, olhando em volta, 

procurando por qualquer movimento – VICKAAAAAAHHHH!!! 

Mary bateu em um galho caído no chão e tropeçou, seguindo para um 

declive onde caiu e desceu rolando até o final dele. 

 

*** 

 

- NO QUE ESTAVA PENSANDO?! – gritou Vicky, chorando e não 

querendo acreditar no que tinha ouvido de May. 

O tumulto no hall, junto com os gritos, já haviam atraído também outros 

hóspedes do hotel, principalmente os jornalistas que farejavam uma grande 

notícia. MacGilleain conversava com os responsáveis pela segurança do resort, 

Nissenson tentava acalmar Vicky e Hainault olhava pela janela, onde a 

intensidade da tempestade só aumentava. 

- O que aconteceu? – Doumajyd chegou até onde estavam os amigos, 

atraído pela movimentação. 

- A Mary está perdida lá fora por causa dela! – acusou Vicky.  

- Nã-não era a minha intenção. – murmurou May que, desde que confessara 

o que fizera, parecia ter sido atingida por um feitiço de atordoamento – Me 

desculpem! Eu na- 

- Cala a boca! – Hainault gritou para ela, deixando bem claro que desde o 

começo a considerara uma pessoa má e que não daria chances para ela se defender 

– Se algo acon- 

Mas o dragão não pôde terminar. No mesmo instante, Doumajyd saiu 

correndo, empurrando todos que estavam no seu caminho, e saiu do hotel. 

Imediatamente, os outros dragões correram atrás deles, mas ao saírem só 

tiveram tempo de ver o líder montando na moto de Nissenson e levantar vôo, 

sumindo na tempestade. 

- CHRIS!!! – ainda berrou Nissenson. 

- Por quê?! – se perguntava MacGilleain – Por que ele fez isso? Ele não tinha 

esquecido a Mary?! 

- Instinto. – respondeu Hainault, sem tirar os olhos do ponto do céu 

tempestuoso onde o amigo desaparecera. 

 

*** 
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Mary respirava cada vez com mais dificuldade e já não tinha forças nem 

mesmo para tremer de frio. Havia torcido o pé ao cair e machucado as mãos ao 

tentar se agarrar em algo. Agora, estava tão gelada que a dor que sentia era algo 

quase impercebível. Ela mantinha os olhos fechados e o vento zunia em suas 

orelhas. 

Ela pensava desompassadamente, já que era tudo o que ainda conseguia 

fazer: 

‘Eu vou morrer?... droga... não quero morrer... eu ainda tenho... tantos sonhos... eu 

vou... estudar muito... na Academia... vou me tornar... uma advogada... e vou lutar... 

contra a discriminação... Eu vou trabalhar... ser reconhecida... e vou comprar... uma casa 

grande... para a minha família... e nós nunca mais... nunca... vamos ter divididas...’  

Ela se imaginou em frente a uma casa enorme, com um imenso jardim 

repleto de flores e árvores. Ao seu lado, seus pais e Charles olhavam admirados 

para o novo lar, onde nunca mais teriam que se preocupar com nada. 

‘Todos... vão ser... felizes... e então... eu quero usar... um vestido de noiva... e na 

cerimônia... na cerimônia... na...’ 

Ela se viu entrando por um tapete vermelho, com uma música de órgão 

tocando, exatamente como ela vira em um filme quando era pequena. Com todo o 

caminho enfeitado com flores, fitas e tecidos brancos. 

‘Quem estaria... quem estaria... me esperando... l{ na frente...’ 

Na sua visão, na frente do altar, esperando por ela, estava uma figura 

vestida de branco, de costas. Mas ela reconheceria aquele cabelo bagunçado 

mesmo entre uma multidão. Então, Doumajyd se virou para ela sorridente, e ela se 

sentiu extremamente feliz. Ele abriu a boca para lhe dizer algo e então berrou: 

- ACORDA!!! 

Mary levou um susto e sentiu que alguém lhe batia no rosto. Ao entreabrir 

o máximo que pôde os olhos, viu Doumajyd na sua frente, lhe dizendo: 

- Ei! Acorda! Não feche os olhos! Está me ouvindo?! – ele a chacoalhou – 

Não durma! 

- Dou... – foi tudo o que os lábios congelados dela conseguiram pronunciar, 

antes de tudo ficar escuro. 

- Não desista! – ela ainda ouviu a voz do dragão vinda de algum lugar 

muito distante. 

 

 

 

Cap 80 – Nunca mais o perder 

 

 

A senhora Doumajyd estreitou os olhos para ler a edição especial do Profeta 

Diário que haviam lhe trazido. 
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Dragão Doumajyd enfrenta nevasca para resgatar sangue-ruim 

 

Durante a primeira noite da inauguração do novo Resort MacGilleain, que está 

ocorrendo esse final de semana somente para convidados, o herdeiro da família Doumajyd, 

Christopher Doumajyd, líder do D4, desapareceu em meio a uma tempestade de neve. 

Nossos enviados especiais informaram que o fato aconteceu na noite passada ás 21 horas, 

quando o Sr. Doumajyd recebeu a informação do desaparecimento de uma sangue-ruim que 

havia saído a procura de uma suposta amiga perdida.  

Apesar de equipes terem sido enviadas para o resgate, não foi encontrado sinal 

algum dos dois desaparecidos e o tempo ruim prejudica as buscas.  

A região foi encantada há centenas de anos para que a estação das neves ficasse 

permanentemente. E, segundo especialistas, a tempestade só irá diminuir a sua intensidade 

amanhã, o que poderá facilitar um resgate.   

Conforme informações apuradas no local, a sangue-ruim chamasse Mary Ann 

Weed, estuda em Hogwarts através de uma bolsa de estudos que obteve na última edição do 

Totalmente Bruxa. Também correm rumores de que ela seja a namorada do Sr. Doumajyd, 

e cuja sua origem impede que ele admita o relacionamento.  

Até a publicação deste, não houve novidades sobre o incidente.  

 

A senhora Doumajyd, furiosa, amassou o jornal e o jogou na lareira. Ao 

mesmo tempo, Nana aparatou no escritório e informou a sua senhora de que havia 

um antigo funcionário solicitando uma reunião. Sem pensar muito, ainda com o 

que lera preenchendo sua mente, a bruxa permitiu a entrada. A elfa desaparatou e 

logo a porta foi aberta e alguém entrou, parando em frente a sua mesa. 

- Você?! – ela se sobressaltou ao perceber de quem se tratava. 

- Há quanto tempo, senhora. – cumprimentou Ken Cleanwater. 

- Imprudente! – ela o acusou – O que está fazendo?! Como pôde se mostrar 

assim?! 

- Pretende deixá-lo morrer? – ele perguntou ao invés de responder o 

questionamento dela. 

A senhora o encarou por um tempo, e então disse firmemente, se 

levantando da sua cadeira: 

- Ele não é mais meu filho! Saia daqui! Você não é uma pessoa que pode 

aparecer em público! 

- Ele já sabe que estou vivo! Mas... parece que ele não lhe falou sobre isso. 

- O que está dizendo? – ela se deixou cair sentada. 

- Eu confessei tudo quando o senhor Christopher me encontrou. Contei 

sobre toda a sua armação!... Eu pensei que ele iria me matar depois disso, mas... 

 

- E a sua família, Ken? – Doumajyd exigiu saber – Sua esposa e seus filhos estão 

bem?! 



351 

 

O bruxo, ajoelhado no chão, ainda tremendo pelo que imaginava que iria lhe 

acontecer, olhou para o dragão sem entender, e então respondeu com um fiapo de voz: 

- Estão. 

Instantaneamente, Doumajyd também caiu de joelhos na frente dele, para poder o 

encarar no mesmo nível. Foi então que Ken viu uma cena que nunca imaginou ser possível 

de acontecer: o dragão Doumajyd estava chorando. 

- Que bom, Ken. – Doumajyd abaixou a cabeça, esfregando os olhos, mas parecendo 

extremamente aliviado – Que bom que você está vivo, Ken!  

 

- O senhor Christopher chorou por saber que eu estou vivo. – Ken contou a 

senhora Doumajyd – O temível herdeiro da família Doumajyd, aquele que ditará 

os caminhos da sociedade mágica, o líder dos Dragões, chorou por saber que um 

simples bruxo como eu, apenas um funcionário da sua família, estava vivo! Para 

mim, no mundo todo, não existe pessoa mais admirável! O senhor Christopher é a 

pessoa mais capacitada para ditar o futuro em que meus filhos vão viver! Por isso, 

eu farei de tudo para ajudá-lo! Ordene um resgate especializado, senhora 

Doumajyd! Mande os aurores resgatarem seu filho!... Antes que seja tarde demais! 

 

*** 

 

Mary abriu os olhos e viu um teto de madeira. Demorou um tempo para ela 

se dar conta de que se sentia aquecida. Seu pé ainda doía e agora ela tinha 

consciência de todos os esfolados em seus braços e mãos, mas estava totalmente 

aquecida. 

Pestanejando, ela olhou em volta e viu ao seu lado uma fogueira acesa com 

um fogo mágico, de onde vinha a uma sensação agradavelmente quente. Percebeu 

que estava sem o casaco que lembrava estar usando, e que estava sobre uma 

montanha de cobertores, deitada no chão em cima de mais cobertores. 

 Então, ela se deu conta de um som estranho, vindo da direção de seus pés. 

Era inconfundivelmente uma respiração irregular, de alguém que tremia. 

Ela se ergueu com dificuldade e viu Doumajyd sentado no chão, abraçando 

os joelhos com os braços e com a cabeça enterrada neles. 

- Doumajyd? – ela chamou cautelosamente. 

Imediatamente ele se levantou e olhou em volta assustado, como alguém 

que tivesse sido pego dormindo ao invés de estar de vigia. Ele olhou para o fogo, 

para conferir se ele ainda estava acesso e então olhou para ela. 

- Acordou? – ele perguntou – Você está dormindo desde que eu a encontrei. 

O combustível da moto do Nissenson congelou e por sorte achei esse lugar. Parece 

ser uma cabana usada por funcionários para emergências. Tem muitas coisas úteis 

aqui. – ele indicou em volta – Achei cobertores, lenha, e tem algumas batatas 

naquele armário. 
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Mary recebia toda aquela informação, mas ainda não conseguia processar. E 

ele relatava tudo aquilo de uma forma estranha, que ela não conseguia identificar. 

- A sua amiga está bem. – acrescentou ele. 

- ... Ela... está? – perguntou ela, começando a pensar de forma mais clara. 

- Sim. Parece que a May a enganou. 

- Ainda bem que a Vicky está bem. – comentou Mary, o surpreendendo. 

Ele provavelmente esperava que, no mínimo, ela xingasse aquela garota 

que quase fora responsável pelo seu congelamento. 

Foi então que Mary se deu conta de uma coisa: Doumajyd havia lhe salvado 

a vida. 

- Ah, obrigada por ter me ajudado! – disse ela rápido, sem pensar direito. 

E então ela se deu conta de outra coisa: Doumajyd havia lhe ajudado? 

- A... a sua memória voltou? – ela perguntou, esperançosa. 

- Não. 

- Então... Então por que você me ajudou? 

Ele encarou o fogo por um tempo, procurando por uma resposta: 

- Por que será?... – ele respirou fundo, mas de uma maneira tão estranha 

quando o jeito como falava – Quando eu soube que você estava perdida... foi como 

se o meu corpo agisse sozinho. Como se fosse algo que eu deveria fazer. 

- ...Obrigada. – disse ela novamente. 

Ele assentiu com a cabeça e então começou a tossir. No mesmo instante 

Mary identificou o modo estranho como ele agia. Ele tremia inteiro, mesmo 

estando agasalhado, e a respiração arfada demonstrava que ele estava totalmente 

doente. 

- Ei! – ela pulou de dentro dos cobertores, o socorrendo no momento em 

que ele tombava no chão – Tudo bem?! – ela colocou a mão na testa dele e 

confirmou a febre – Meu Merlin! Desde quando está assim?! 

Mary o puxou para o lugar em que ela esteve, e o cobriu com todos os 

cobertores. Depois começou a vasculhar o local, procurando por qualquer coisa 

que pudesse ajudar, mas só havia batatas no armário. Ela então pegou algo que 

pudesse ser transfigurado para uma taça e conjurou um pouco de água. Procurou 

pelos seus bolsos e encontrou o único chocolate que sobrara dos que ela tinha 

comprado com Vicky durante a viagem até o resort. 

Então voltou até o dragão, se ajoelhando ao lado dele:  

- Você está com febre. – ela disse erguendo a cabeça dele, para que ele 

pudesse beber – Aqui, tome isso.  

- O que é isso? Eu não vou- 

- Cala boca e toma! É água!  

Ele a encarou por alguns instantes e então obedeceu sem questionar. 

- Coma isso também. Vai ajudar... – ela apoiou a cabeça dele nos seus 

joelhos, para que ele pudesse mastigar o chocolate – Alguém virá, assim que parar 

de nevar. Então agüente firme até lá. 
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- Você... você não está com frio? – ele perguntou. 

- Não se preocupe. – ela tirou o seu cachecol e cobriu da melhor que forma 

pôde o pescoço dele – Os pobres já estão acostumados com o frio. 

- Você... você é pobre? 

- Isso mesmo. Mais pobre do que você pode imaginar. Além disso eu sou 

uma sangue-ruim bolsista. Algum problema? 

Ele riu, de uma maneira soluçada, achando graça no modo desafiador como 

ela falara. 

Mary sorriu também. Há um tempo já começara imaginar que nunca mais 

veria Doumajyd rindo de algo que ela dissesse. 

Então ele fechou os olhos e Mary suspirou, pensando que não deveria 

alimentar esperanças. Se ele não estava mal humorado agora com a presença dele 

era totalmente devido ao seu estado. Assim que ele estivesse melhor, as grosserias 

iriam recomeçar. 

- ... Eu sinto que isso já aconteceu antes. – disse ele, ainda com os olhos 

fechados. 

- Como? – perguntou Mary se assustando, pois pensava que ele já havia 

caído no sono. 

- Eu esperei... debaixo da neve... e continuei esperando... por muito tempo... 

Depois... um lugar sem saída... então eu estava com febre e sem forças... fui 

forçado a comer um chocolate... tinha um cachecol... e durante toda a noite... 

alguém esteve comigo...  

Mary prestava atenção em cada palavra do que ele dizia. Será que ele se 

lembrava daquela noite em que ficaram presos na Casa dos Gritos?  

- Esse alguém... – ele abriu os olhos e olhou bem para Mary, como se, pela 

primeira vez, estivesse realmente a vendo – é a pessoa... por quem eu me 

apaixonei... – e então ele sorriu – Era você não era, Mary? 

Ela sentiu que tudo começara a girar a sua volta e nada mais importava 

porque reconhecera o sorriso metido a superior que Doumajyd tinha 

especialmente para ela. Então, sem conseguir se conter, ela começou a chorar. 

- Finalmente você lembrou! – disse ela em tom de bronca, mas fungando. 

- Claro que eu lembrei, idiota! – ele afirmou como se fosse a coisa mais 

óbvia do mundo – Achava que o Ilustríssimo Eu não seria capaz de lembrar da 

garota que... Ah, é mesmo! – ele se contorceu por debaixo dos cobertores e então 

tirou uma mão para fora, entregando algo para ela. 

Mary abriu a mão e o recebeu, reconhecendo na mesma hora o colar com o 

pingente de saturno. 

- Guardou isso? – ela perguntou, feliz por poder tê-lo novamente. 

- E você também, não é? – ele se arrastou nos cobertores, se erguendo, para 

poder ficar de frente para ela – Você foi pegar dentro do rio naquela vez?  



354 

 

Ela confirmou contente, segurando o colar com toda a sua força, e 

prometendo mentalmente nunca mais se separar dele. Então ele abriu a mão dela e 

pegou o colar, colocando ele mesmo no pescoço dela. 

- Realmente... não podemos fugir de ficarmos juntos. 

Ela confirmou, não conseguindo parar de chorar. Tanto pela felicidade de 

Doumajyd ter se lembrado dela quanto de alívio por finalmente ter saído das 

sombras em que vivera nos últimos tempos por o ter perdido. 

- Não precisa chorar. – pediu ele com a voz fraca, tentando limpar o rosto 

dela – Nós vamos... ficar... juntos... – e então ele caiu no ombro dela, perdendo 

totalmente para a exaustão causada pela febre. 

Mary o abraçou forte, afundando o rosto nos cabelos bagunçados dele, 

prometendo para si mesma que nunca mais o perderia novamente. 

 

 

 

 

Cap 81 – A benfeitora e o sucessor 

 

 

 

Mary acordou com um sobressalto e se levantou rapidamente, olhando 

assustada em volta. A porta da cabana fora arrombada e uma marcha, de pés 

calçando botas pesadas, invadiu todo o lugar.  

Mesmo ainda sonolenta, ela reconheceu o uniforme de aurores que as 

pessoas que haviam entrado estavam usando, os mesmos que usavam os bruxos 

que a salvaram quando fora seqüestrada por Jheremy Sawbrook. 

- Está tudo bem? – perguntou o que parecia ser o líder deles. 

- Qual o problema com vocês?!  

Mary se assustou ainda mais com o rosnado de Doumajyd vindo do seu 

lado. Se levantando, e ainda parecendo doente, ele perguntou irritado: 

- Como vão invadindo assim?!  

- Vo-vocês não estavam perdidos? – perguntou o líder, pensando bem no 

que iria dizer, já que o dragão não parecia estar de bom humor. 

  Doumajyd olhou em volta confuso, e então percebeu Mary ao seu lado, 

enterrada embaixo das cobertas junto com ele. Ao mesmo tempo em que o dragão 

se lembrava do que acontecera, o cérebro de Mary começara a raciocinar e ela 

também se dera conta da situação que os dois estavam: sozinhos, em uma cabana 

isolada, durante uma noite inteira. 

- Nã-não é o que vocês estão pensando! – ela pulou de dentro das cobertas, 

o empurrando no processo. 

- Ei, Mary! – protestou o dragão – Isso é jeito de se tratar o seu ‘restagador’? 

- Rest... Resgatador! – ela o corrigiu – Quando vai aprender a falar direito?! 
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 - São só palavras, idiota! – ele riu – Não tem o que se aprender! Leia livros! 

Livros! 

- Inacreditável. – Mary o encarou incrédula – Mal recuperou a memória e já 

começou a falar besteira! 

- Eu não estou falando besteira! 

- É claro que está! 

- Será que eles estão bem, chefe? – perguntou baixinho um dos bruxos ao 

superior, enquanto eles assistiam a discussão, sendo completamente ignorados 

pelos resgatados. 

 

*** 

 

- Vicky! Eles foram encontrados! – MacGilleain corria com Nissenson em 

direção onde a garota estava. 

Desde que a tempestade de neve parara, Vicky ficara de plantão fora do 

hotel, esperando que as equipes de busca voltassem com alguma notícia. Ela 

também havia tentado sair para procurar sozinha, mas fora impedida pelos 

dragões até que desistisse da idéia e aceitasse o fato de que, se perdendo também, 

não iria ajudar em nada. 

- Que bom! – ela desabou de joelhos na neve, finalmente podendo chorar 

aliviada. 

- Ei, não chore. – Nissenson a amparou. 

Dentro do hotel, espiando para essa cena que se desenrolava lá fora, May 

tapava parcialmente o rosto com as mãos, como se rezasse, e murmurava pedaços 

de frases: 

- Realmente... me desculpe... eu... não queria... 

- Não adianta chorar agora. – uma voz fria veio de trás dela. 

Assustada, a garota se virou e se deparou com Ryan Hainault. 

- Nós não vamos a perdoar. – continuou ele, do mesmo modo frio – Desde 

que não mude de coração, ninguém irá a perdoar. 

 

*** 

 

- BEM VINDA! 

Mary quase caiu para trás com a recepção que teve ao chegar em casa. Seus 

pais praticamente pularam em seu pescoço, e seu irmão viera logo em seguida 

ajudar no ‘bolinho’.  

Quando Doumajyd e ela voltaram ao hotel com a equipe de busca, foram 

recebidos pelos jornalistas que, desde a noite de tempestade, haviam se esquecido 

das suas reportagens sobre a inauguração e passaram dar total exclusividade ao 

desaparecimento deles. Em meio à confusão de perguntas, que ela não conseguia 
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responder, Mary pôde descobrir que ficaram dois dias desaparecidos, embora a 

sua noção do tempo que havia passado fosse bem diferente. 

Entre isso, os abraços aliviados de Vicky, as perguntas dos outros dragões e 

a sua preocupação de voltar para o trabalho, Mary praticamente não conseguira 

falar com Doumajyd. E logo descobriu que ele já havia partido sem falar com ela, o 

que era bem típico da parte dele. 

Mas agora, novamente em casa, depois da folga de final de semana 

forçadamente alongada, ela podia se sentir aliviada por não carregar mais o 

desânimo dos dias passados. 

- Me desculpe por deixar vocês preocupados. – pediu ela, depois de se 

livrar do sufocamento em família.  

- Que bom que está bem, Mary! – seu pai quase chorava. 

- Preparei uma comida especial para comemorarmos! – anunciou a mãe 

feliz e seu irmão tratou de mostrar a mesa farta com um gesto amplo de braços. 

- Comemorar?! – Mary perguntou surpresa, mas logo outra pergunta lhe 

veio à mente diante do que via – De onde veio toda essa comida?! 

- As pessoas da vila mandaram para felicitá-la pelo casamento! 

- ...Casamento? – ela perguntou confusa. 

- Nós já sabemos, Mary! – disse seu irmão, claramente não contendo o seu 

entusiasmo pela novidade. 

Então correu até um armário e pegou de cima dele um jornal que Mary 

reconheceu imediatamente, pela cor diferenciada e pelas fotos que se mexiam, 

como sendo um exemplar de O Profeta Diário, provavelmente algum mandado 

pela família de Vicky.  

Já imaginando o que encontraria, ela arrancou o jornal das mãos do irmão e 

leu a manchete: 

 

Contagem regressiva para o anuncio do noivado do Dragão Doumajyd. 

 

Depois de dois dias de apreensão com desaparecimento do herdeiro do nome mais 

poderoso na sociedade mágica e do seu emocionante resgate, estamos na expectativa de um 

aguardado anuncio de casamento. 

Ao ser interrogado por nossos jornalistas sobre a relação que havia entre ele e a 

sangue-ruim (Mary Ann Weed, 18 anos, formanda de Hogwarts), Doumajyd declarou: 

‚Ela é a garota que eu coloquei acima de todas as outras‛. Mas a resposta para a pergunta 

que todos querem saber, sobre uma eventual união ou não de pessoas tão opostas, 

econômica e socialmente, ficou sem ser respondida. ‚Não tenho tempo agora!‛, foi tudo o 

que Doumajyd nos disse antes de partir do Resort MacGilleain. 

 

Mary não conseguiu terminar de ler o restante da reportagem, que falava 

sobre as informações que os reportes apuraram sobre a relação deles (e mais os 

extras nas páginas 6 e 7, sobre o que pessoas ilustres e estudiosos pensavam a 
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respeito da provável união entre um herdeiro famoso no mundo inteiro com uma 

sangue-ruim desconhecida). Mas ela encarou por um tempo a grande foto de um 

Doumajyd sorridente, que fora tirada no hall do hotel, quando ela o perdera em 

meio ao tumulto. E então depois encarou uma pequena fotografia dela, tirada de 

longe, enquanto ela era abraçada por Vicky, com uma pequena legenda embaixo 

onde dizia ‘a sague-ruim’. 

- Eles poderiam ao menos pôr o meu nome antes do sangue-ruim. – ela 

resmungou – Isso é o que eles imaginam! Doumajyd na- 

- Vamos voltar para Londres! – sua mãe informou, cortando que ela estava 

dizendo. 

- ...O quê? – Mary esquece totalmente a frase que já tinha pronta em mente 

para a sua defesa contra as especulações de um casamento. 

- Um amigo meu abriu uma empresa e pediu minha ajuda para administrá-

la. – anunciou seu pai orgulhoso. 

- Ah, mais isso é maravilho, pai! Mas sobre essa história de casame- 

- Então vamos comer antes que esfrie! – falou sua mãe empurrando seu 

irmão e seu pai para a mesa. 

Suspirando, e pensando que seria melhor esperar que o entusiasmo com a 

idéia passasse, Mary dobrou o jornal para guardá-lo. Mas então outra coisa lhe 

chamou a atenção. Ainda na primeira página, porém apenas com o mínimo 

destaque e apenas uma frase, estava a foto de alguém que ela reconhecera: 

- Ah, o senhor do penhasco!  

Ela pegou o jornal novamente e leu a frase ao lado: ‚Adolf Monagham lança 

projeto que pode revolucionar a comunicação mágica. Pág 11.‛. 

- Que bom que ele não perdeu as esperanças. – ela comentou, procurando 

pela página indicada. 

 

*** 

 

- Uma parceria? – perguntou a senhora Doumajyd, tirando os olhos da 

página 11 do Profeta Diário e os mantendo fixos no senhor sentado na sua frente. 

- Uma parceria. – assentiu Adolf Monagham, sorrindo – Como a senhora 

pôde ler, o projeto foi muito bem aceito, e recebi várias propostas. 

- Uma parceria com o senhor neste momento é o ideal para os nossos 

negócios, mas... – a bruxa se ajeitou melhor na sua cadeira, deixando bem claro 

que aquele ponto a incomodava – Porque justamente conosco? O senhor mesmo 

admite que recebeu várias propostas. E, certamente, eu sei que há muitas pessoas 

dispostas a investir todos os seus galeões nesse projeto para poder assumir o nosso 

lugar no ramo de esferas. 

- Porque... – o bruxo pegou o jornal das mãos da bruxa e o fechou, 

devolvendo-lhe novamente indicando a primeira página – Se essa notícia for 
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verdadeira, estou disposto a entregar todos os direitos da minha nova invenção 

para a família Doumajyd. 

  A senhora Doumajyd o encarou incrédula, ficando ainda mais confusa 

com aquela resposta. Percebendo a situação dela, o senhor Monagham resolveu 

explicar melhor: 

- Eu confio no julgamento do senhor Christopher. 

- O senhor conhece o meu filho? 

- Não. – ele respondeu com um imenso sorriso. 

- Mas ele conhece a Mary Ann Weed. – disse Christinne, entrando no 

escritório da mãe sem ser anunciada. 

- Ora, ora, se não é a responsável pelo meu projeto! – o bruxo ficou de pé 

para cumprimentá-la. 

- O que significa isso, Christinne? – perguntou a senhora Doumajyd, 

também se levantando, mas definitivamente não para um cumprimento. 

- Parece que a Mary é a benfeitora do senhor Monagham, mãe. – respondeu 

ela com um tom de triunfo, escondido atrás do sorriso gentil – Ele veio até o 

Ministério pedir ajuda com o seu projeto, foi onde o encontrei e fiquei sabendo 

sobre uma certa sangue-ruim que o incentivara a continuar. 

O bruxo confirmou o que ela dizia com um sorriso: 

- A senhorita Weed é uma moça admirável. Eu poderia ter desistido de 

tudo e abandonado a vida sem ter feito alguma coisa útil. Mas, graças a ela, ganhei 

uma nova chance e estou aqui. E, se o senhor Christopher, mesmo estando no topo 

da ostentação, foi capaz de perceber o quanto ela é preciosa, ele certamente tem o 

meu voto de confiança para ser o maior bruxo dessa sociedade! 

Enquanto ele falava, Christinne se aproximou da mãe, no outro lado da 

mesa. E, quando ele terminou, ela sugeriu: 

- Quando vai deixar de ser teimosa como o seu filho e aceitá-los, mãe? 

 

*** 

 

- Por que me chamou aqui tão cedo, velha?! – Doumajyd entrou no 

escritório da mãe reclamando – Eu tenho muita coisa para fazer e não- 

- Cala boca, Christopher. – ordenou a senhora Doumajyd, o cortando no 

mesmo instante. 

Ela estava de costas para ele, em pé e de braços cruzados em frente à janela, 

aparentemente olhando para a paisagem lá fora. 

Depois que o senhor Adolf Monagham e a filha foram embora no dia 

anterior, a senhora Doumajyd permanecera toda a noite trancada em seu 

escritório. Somente deu algum sinal de vida na manhã seguinte, quando chamou 

por Nana e a ordenou que trouxesse o filho imediatamente. 

Indignado e disposto a mostrar para a mãe como não seguiria mais ordens 

dela, o dragão respirou fundo para começar a discutir, mas ela foi mais rápida: 
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- Vou me aposentar. 

Diante dessa frase, Doumajyd perdeu toda a sua concentração no que tinha 

planejado dizer: 

- ...O quê? 

- Esse escritório, os nossos negócios, as esferas, o nome da nossa família... 

deixo tudo em suas mãos. 

O dragão apenas a escutava falando, não sabendo dizer se estava 

entendendo direito tudo o que ouvia ou se aquilo era mesmo realidade. 

- Você não é mais o meu herdeiro, Christopher Doumajyd. – ela saiu da 

janela e seguiu até a escrivaninha, para ficar de frente para ele – Agora, você é 

oficialmente o meu sucessor. 

Ele não respondeu. Permaneceu estático, avaliando a expressão da bruxa, 

até ter certeza de que ela estava falando sério. 

- Então, – ele finalmente falou – eu tenho uma condição. 

- E qual é? 

- Richardson vai ser o meu secretário! Não sou um mau administrador a 

ponto de deixar alguém tão eficiente desempregado! – e então ele saiu decidido, 

pensando em tudo o mais que faria dali por diante. 

Sendo deixada para trás, a senhora Doumajyd sorriu satisfeita. A seriedade 

com que o filho falara dissipava todas as sombras de dúvidas que ainda pairavam 

sobre a sua decisão de melhor escolha. 

 

*** 

 

- CHRIS! – Christinne invadiu o quarto do irmão, praticamente pulando em 

cima dele – Que bom, Chris! Eu fiquei sabendo! 

Doumajyd, correspondeu ao abraço e ao entusiasmo da irmã por alguns 

segundos, mas logo se livrou deles e disse sério, voltando a sua tarefa enfiar suas 

coisas de qualquer jeito em uma mala: 

- Preciso que você me ajude, Christy. 

- O que você quiser senhor Doumajyd. Sou uma funcionária do Ministério 

ao seu pleno dispor. 

- Eu preciso ir para Nova York. 

- O quê?! Mas eu pensei que... O que vai fazer lá? 

- Dessa vez, vou falar com o senhor Vanderbilt como um administrador. – 

com um gesto de varinha ele fez as últimas coisas entrarem na mala – A fusão de 

nossas famílias pode não ter dado certo, mas uma fusão de nossos negócios pode 

ser benéfica para os dois lados. 

- ...Tem razão. – ela concordou, maravilhada somente em perceber como o 

irmão pensara de um modo prático e objetivo. 

- A Mary acha que a crise Doumajyd aconteceu por que essa fusão não deu 

certo, e se culpa por isso. 
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- Você acha que, se consertar as coisas desse modo, ela se sentirá melhor? 

- Sim. – ele fechou a sua mala e disse mais para si do que para a irmã – Eu 

preciso acabar com todos os argumentos dela... – então ele pegou a mala falando – 

Quero voltar para a formatura , então tenho que ir o quanto antes. Por isso, – ele 

pegou um pergaminho de dentro do casaco – conto com você, Christy! 

Ela apanhou o pergaminho e leu, com o sorriso aumentando a cada linha. 

- Certo! – ela concordou prontamente – Faço qualquer coisa por vocês dois! 

- Obrigado, Christy. 

Com isso, ela não pôde se agüentar e o abraçou novamente: 

- Ah, você está tão sério, Chris! Está cada vez mais parecido com o nosso 

avô! 

- Eu sei que eu sou um máximo! – ele concordou cheio de si. 

- E modesto como sempre. – ela o largou, ajeitando o seu casaco – Não se 

preocupe que tudo estará preparado para a sua volta. 

 

*** 

 

- Mary, preste mais atenção no que está fazendo! – pediu a mãe de Mary 

alarmada, ao ver que a filha guardava, distraidamente, os potes com algas em 

conserva junto com as suas roupas. 

- Anh? – ela percebeu o que fazia e começou a desfazer – Ah, sim. Desculpa, 

mãe. 

A senhora Weed simplesmente deu um suspiro cansado e voltou a sua 

atenção para a mudança. Ela sabia o que deixava a filha tão perdida em seus 

pensamentos, mas também sabia que não poderia fazer nada para ajudá-la. 

Mary ficara sabendo que Doumajyd havia ido para Nova York através de 

Hainault. Ele também contara que agora era o dragão quem comandava todos os 

negócios da família, coisa que parecia um tanto irreal para ela aceitar sem 

comprovar com seus próprios olhos. E esse era o fato principal que a incomodava 

tanto: ela não viu. 

Desde que voltara para a vila, não tivera mais notícias do dragão. Em parte 

sabia que ele deveria ter um motivo muito grande para isso e que logo aprontaria 

alguma coisa, surgindo do nada com alguma novidade. Porém, ela já tinha 

enfrentado uma ida dele para Nova York antes e, a falta de contato, só fazia 

aumentar o seu medo de que tudo se repetisse. 

Ela achava que, com o trabalho de encaixotar as coisas para a mudança, 

pudesse parar de se preocupar com isso. Mas realmente parecia ser impossível não 

pensar no assunto. 

- Vai precisar dele amanhã, não vai? 

Ao ouvir a pergunta da mãe, Mary percebeu que estava guardando o seu 

uniforme de Hogwarts, e então mais um dos seus problemas surgiu: sua cerimônia 

de formatura seria no dia seguinte, e Doumajyd estava em Nova York. Não que a 
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formatura na escola da qual ela tanto queria se livrar fosse o máximo em sua vida, 

mas... não deixava de ser a sua formatura, depois de sete anos de muito esforço, e 

era algo importante. 

- Mary! – seu pai entrou com uma grande caixa branca presa com um laço 

vermelho e a colocou em cima da mesa, para que todos pudessem ver – É do 

Doumajyd! Ele mandou para você! 

Ela correu até a mesa, sendo seguida por sua mãe e o seu irmão. 

- Pra mim? 

- O que é? – Charles tentou desfazer o laço, mas foi impedido por um tapa 

da sua mãe, que dizia com todos as palavras que ele não devia fazer aquilo. 

Mary desfez o laço e abriu a caixa, se deparando com uma grande massa 

disforme de seda vermelha. Sem perder tempo, sua mãe retirou o conteúdo da 

caixa, deslumbrada, e o queixo de Mary caiu. Era o vestido de festa mais pomposo 

que ela já vira na vida. 

- Que vestido lindo! – os olhos de sua mãe brilhavam enquanto analisava o 

tecido com cuidado. 

- Lindo? – perguntou Charles incerto – Isso está mais para exagerado. 

Mary concordou plenamente com o irmão: 

- De jeito nenhum combina comigo. 

Sem dar ouvidos para o que a filha dissera, a senhora Weed puxou Mary 

para a frente de um pequeno espelho quebrado e colocou o vestido sobre dela. 

- Você vai ficar linda, Mary! É como um sonho, não? Você dançando na sua 

formatura de Hogwarts com o Doumajyd! 

Mary viu o seu sorriso amarelo no reflexo do espelho, não muito certa de 

que seria como a mãe imaginava. 

 

 

 

Cap 82 – A formatura 

 

 

Era demais para Mary acreditar. Fazia apenas dez minutos que ela e sua 

família haviam saído da vila e lá estavam eles, com a camionete alugada para a 

mudança atolada na estrada. 

O dia estava totalmente planejado: eles sairiam da vila, chegariam a 

Londres na nova casa, então iriam para o Beco Diagonal e de lá pegariam uma 

lareira da rede de pó de Flu para irem até Hogwarts. Seria corrido, mas daria para 

fazer tudo em tempo... Isso, claro, se não estivessem atolados logo no início da 

viagem. 

- Temos que empurrar! – concluiu Mary, analisando sabiamente a situação. 
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Então, descendo da camionete, e com a ajuda da mãe e do irmão, ela 

começou a empurrar, torcendo para que desse certo. Mas o pneu insistia em 

deslizar no terreno lamacento. 

- Não dá, pai! – alertou Charles – Nem se mexe! 

- Me diga como você vai se formar na maior escola de Magia e Bruxaria da 

Inglaterra se nem ao menos consegue resolver algo assim, Mary? 

Ela se virou para trás e deu de cara com May Burnsdale, assistindo toda a 

cena. 

- O quAAAhhhh! – ela não pôde terminar a pergunta surpresa, porque no 

mesmo instante seu pai tentou acelerar mais uma vez, e Mary foi atingida em 

cheio pela lama jogada pelo pneu. 

Nesse tempo May chegou até ela e a puxou pela mão, tomando distância do 

veículo. 

- Mas, May- 

- Eu moro ali. – ela informou, indicando uma casa um pouco afastada da 

estrada – Meu pai gosta de pregar peças em trouxas quando está de férias, por isso 

os carros sempre tem problemas em passar aqui... – então ela pegou a sua varinha 

e a apontou para a camionete – Vamos, lá, com nós duas juntas fica mais fácil. 

Mary entendeu o que ela pretendia fazer, então também pegou a sua 

varinha e ficou em posição. A um sinal de May, as duas executaram um feitiço de 

levitamento e conseguiram fazer com que a camionete levantasse e avançasse no 

ar até um ponto onde já seria possível seguir sem ter problemas com a lama. 

- Incrível! – Charles correu até onde o veículo tinha sido pousado, com o 

seu pai atônito dentro, e começou a procurar por vestígio de magia nele. 

- Me desculpe por tudo o que eu fiz, Mary. – May pediu – Eu 

definitivamente não sou uma boa pessoa. 

Mary reparou que aquela aura radiante que ela tinha antes, e que agora ela 

reconhecia como sendo um disfarce usado pela garota, não estava mais ali. 

Ficaram sabendo de todos os detalhes do que tinha acontecido com May por 

Vicky, mas fora por Hainault que ela soube como ela se arrependera do que fizera.  

Então, pensando que o melhor seria esquecer, já que tudo terminara bem, 

Mary disse:  

- Uma má pessoa não viria aqui para me ajudar. – ela passou a mão em uma 

grande parte enlameada do seu uniforme e então passou a mão suja na roupa da 

garota – Pronto, somos duas pessoas más! 

May olhou para a sua roupa caríssima manchada e começou a rir: 

- Eu espero que você e o Chris sejam felizes. 

- Obrigada, May. 

- Mary! – sua mãe a chamou – Vamos nos atrasar! 

 

*** 
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Hogwarts estava fervilhando.  

A formatura era o evento mais importante do ano, que reunia não somente 

os alunos de todos os anos, mas também os familiares e convidados ilustres. Era o 

dia do ano em que a ostentação da escola transbordava e onde ela podia 

comprovar que merecia estar no topo da preferência de todas as famílias bruxas de 

prestígio da Inglaterra. 

E, nesse ano, também haveria algo especial. Como no ano anterior a tão 

esperada formatura do D4 acontecera desfalcada, por causa da ida de Doumajyd 

para Nova York, a presença dele marcada para esse evento prometia compensar 

essa falta. 

No salão principal, todos os preparativos já estavam prontos para a colação. 

E, aos poucos, os convidados iam chegando pela grande porta de entrada de 

Hogwarts, nesse dia especialmente dando as boas-vindas com um tapete 

vermelho. 

Perto das escadas, em um ponto em que era possível ver todos os que 

entravam no castelo, estavam Nissenson, MacGilleain e Hainault, vestidos com 

trajes de gala, e esperando. 

- Tem certeza que ele vai conseguir voltar a tempo? – perguntava 

MacGilleain preocupado. 

- Ele é capaz de exigir ao Ministério um vira-tempo para isso. – comentou 

Nissenson brincando. 

- Isso poderia mesmo acontecer. – riu MacGilleain – O que acha, Ryan?... 

Ryan? 

Mas o dragão não respondeu, já que toda a sua atenção estava toda voltada 

para algum ponto da entrada. Então os outros dois procuraram pelo que ele 

olhava tão fixamente e logo viram Sharon Seymour entre os convidados que 

entravam. 

MacGilleain respirou fundo para a chamar, mas, antes disso: 

- SHARON! – Hainault a chamou acenando, deixando os outros dois 

chocados. 

Porém, quando a bruxa, sorridente chegou até eles, Hainault parecia ter 

perdido totalmente a capacidade de fala. 

- O que aconteceu, Sharon? – Nissenson perguntou por ele – Por que está 

aqui? 

- O Chris me ordenou. – explicou ela – Ele disse que eu tinha que vir de 

qualquer maneira, ou ele nunca me perdoaria. 

- Ele quer mostrar para todo mundo que vai dançar com a Mary no baile. – 

deduziu MacGilleain rindo. 

- Hum, faz muitos anos que eu não participo das cerimônias de formatura 

de Hogwarts. Você poderia me mostrar onde os convidados se sentam, Ryan? 

- Claro. – ele respondeu sorrindo, saindo do seu estado de mudez e lhe 

oferecendo a mão para acompanhá-la – Com prazer. 
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*** 

 

- O que é isso, pai? – perguntou Mary assustada – Por que estamos 

parando? 

O senhor Weed continuava pisando fundo no acelerador, mas a camionete 

não reagia. 

- Acho... – ele começou a verificar o painel – Acho... 

Uma fumaça começou a sair da frente da camionete e então ela parou de 

vez no meio da estrada.  

- Pai, você não têm jeito! – reclamou Charles – Devia ter verificado tudo 

antes de sairmos! 

- Me desculpe! – pediu ele, desembarcando para examinar o que tinha 

acontecido. 

- E agora, mãe? – perguntou Mary assustada – Já está quase na hora de 

começar a formatura e nós estamos apenas entrando em Londres! 

A senhora Weed pensou em todas as possibilidades que poderia ter, mas 

somente uma pareceu a mais viável no momento: 

- Mary, vá você! 

- O quê? – ela perguntou abobada. 

- Rápido! Mesmo que seja só você, vá logo! – a mãe a fez sair da camionete – 

Faça aquela coisa de desaparecer! 

 Sua mãe estava certa. Se ela fosse sozinha, aparatando, chegaria ao beco 

diagonal e de lá poderia pegar uma lareira para ir até Hogsmeade. Sem pensar por 

mais tempo, Mary concordou pegando a sua varinha. Ela olhou em volta, para ter 

certeza de que ninguém a estava vendo, e então aparatou. 

- Ela foi? – o senhor Weed veio da frente da camionete – Mas e o vestido? 

- Ah, meu Deus! O vestido! – a senhora Weed lembrou. 

 

*** 

 

 - Aaaaah! Há quanto tempo! 

MacGilleain e Nissenson quase caíram para trás com o susto que levaram 

ao ouvirem uma voz esganiçada gritando para eles. Logo encontraram um ponto 

rosa na entrada, repleto de fitas e pompons, vindo correndo na direção deles. 

- Sarah Swan? – perguntou MacGilleain abismado. 

- Tudo bem? Por quem estão esperando? É pelo Chris?! É ele, não é? 

Ela fazia uma pergunta atrás da outra, mal parando para respirar. 

- Mary. – foi tudo o que Nissenson conseguiu responder, antes de ser 

interrompido novamente por mais perguntas. 

- Fala sério! Já vai começar, não vai? E ela está atrasada?! O que aconteceu 

com ela? Desistiu? Ela não deve ficar bem em um vestido, não é mesmo? Sabe, ela 
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não é muito bonita. – ainda falando, mesmo que aparentemente sozinha, ela saiu 

de perto deles e seguiu para o salão – Onde está o Chris?! Onde você está?! Chris?! 

- ...O que foi aquilo? – perguntou Nissenson depois que os gritos dela foram 

abafados pelas vozes das outras pessoas. 

- Um furacão? – sugeriu MacGilleain – Ela não mudou nada. 

- A Mary ainda não veio? – Vicky veio do salão principal, com a professora 

Karoline seguindo os seus passos – E onde está o Doumajyd? 

- Já vai começar. – informou a professora – Onde ela está? Será que até no 

último momento eles- 

Mas a ela não pôde terminar de falar. No mesmo instante houve uma 

confusão entre os convidados. Os que estavam entrando voltaram para fora e os 

que já estavam dentro correram para a mesma direção. Sem perder tempo, os 

dragões, Vicky e a professora foram ver o que estava acontecendo. 

Abrindo caminho até a frente das pessoas, eles se deparam com a 

carruagem da família Doumajyd pousando nos terrenos de Hogwarts. Assim as 

rodas tocaram o chão, Doumajyd saltou dela, vestindo as suas melhores vestes de 

gala, e logo localizou os amigos: 

- Oh! Bem vindos à festa surpresa! 

- Surpresa? – perguntou Vicky. 

- Não é a formatura? – perguntou a professora parecendo perdida. 

- Realmente é uma surpresa se a protagonista não estiver. – comentou 

Nissenson. 

Sem ouvir essa última frase, Doumajyd voltou para a carruagem e ajudou 

alguém a descer. 

- Olá, pessoal! – Summer Vanderbilt cumprimentou a todos com o seu 

grande sorriso, pulando lá de dentro.  

- Ei, ei! O que está aprontando, Chris? – perguntou MacGilleain – Que 

surpresa é essa? 

 - A partir de agora, – anunciou o líder do D4 – apresentarei algo muito 

importante! Então se preparem! 

 

*** 

 

Mary aparatou até o mais perto possível do Beco Diagonal, até o momento 

em que ficou impossível desaparatar sem ser notada pelas pessoas. Então teve que 

correr o resto do caminho. 

Porém, ao chegar lá, se deu conta de uma coisa: o comércio estava fechado 

e, portanto, não haveria nenhuma lareira que a levasse rapidamente para a escola. 

- Ah, Meu Merlin! – ela procurou em volta, desesperada, por alguma vitrine 

onde houvesse um pouco de luz, indicando que haveria alguém lá, mas não 

encontrou nenhuma. 
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A ponto de desistir, Mary se deixou cair de joelhos no chão. Já estava 

escuro, a colação provavelmente já tinha acabado e, se ela fosse aparatando, só 

chegaria ao castelo de madrugada. 

Mas, talvez, se fosse ao Ministério e- 

- Suja como sempre, sangue-ruim. – a voz fria da senhora Doumajyd veio 

de trás dela. 

 

*** 

 

- Como assim a Mary não chegou ainda?! – perguntou Doumajyd 

preocupado, depois de constatar que ela não estava entre os alunos durante a 

cerimônia de colação. 

- É o que nós também queremos saber. – MacGilleain deu um suspiro 

cansado, demonstrando que já não tinha mais esperança de que ela viesse. 

- O que pretende fazer agora? – perguntou Vicky aflita com a situação da 

amiga, esperando que, no mínimo, o dragão saísse atrás dela. 

Doumajyd olhou em volta preocupado, pensando no que fazer. 

- Chris! – Christinne veio correndo até ele – Está tudo preparado! 

- Mas, a Mary não- 

- Não preocupe! Isso já foi resolvido também! Agora vem comigo! 

 

*** 

 

- Até quando vai ficar aí, caída no chão, me olhando com essa expressão 

idiota? – perguntou rispidamente a senhora Doumajyd. 

- Ah, desculpa. – Mary se levantou sem jeito, ainda surpresa demais com a 

presença da bruxa ali. 

A senhora Doumajyd a olhou dos pés a cabeça, e soltou um suspiro 

desolado. Mary lembrou, constrangida, que o seu uniforme ainda tinha a lama, 

agora seca, do incidente que ocorrera pela manhã, e deu um sorriso amarelo. 

Afinal, aquela não fora a sua maior preocupação durante todo o dia. 

- Nana! – a bruxa chamou. 

- Sim, senhora. – a elfa apareceu no mesmo instante. 

- Dê um jeito nessa sangue-ruim e a leve para Hogwarts o mais rápido 

possível. – ordenou ela, dando as costas para Mary e saindo. 

- Quê? – o queixo de Mary caiu. 

- Sim, senhora. – a elfa assentiu, indo até Mary e fazendo toda a sujeira do 

uniforme dela desaparecer em um estalar de dedos. 

- Mas, Nana. – Mary tentou argumentar, ainda não sabendo se havia 

escutado direito. 
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- Vai contrariar a senhora? – perguntou a elfa com a sua indelicadeza 

natural, mas acrescentou com um sorriso torto – Finalmente ela a aceitou e agora 

você vai ser teimosa? 

Sabendo que a elfa dizia da sua forma que estava tudo bem, Mary olhou 

para a bruxa se afastando e tomou uma decisão. Então, correu até ela dizendo: 

- Por favor, espere! 

A senhora Doumajyd parou, mas não se dignou a virar para ela. 

- De verdade, – Mary disse, reunindo toda a sua coragem – muito obrigada! 

- Você está atrasada. – comentou a bruxa, como se não tivesse ouvido o 

agradecimento. 

Mas, pela primeira vez, não havia aquele tom de metal frio que Mary 

sempre ouvira na voz dela. 

- Prometo ser mais educada de agora em diante! – garantiu Mary, contente 

pelo progresso que tivera com o seu relacionamento com a bruxa. 

Em resposta, a senhora Doumajyd apenas acenou, fazendo pouco causo. 

- Vamos, Mary! – Nana a chamou, pegando na sua mão – Você tem que 

chegar a tempo pelo menos para a festa! 

 

*** 

 

O eco que os passos de Mary faziam pelos corredores do castelo soavam 

como pedras desmoronando aos seus ouvidos. Não havia som algum além do que 

ela própria produzia. Se não fosse pelos poucos archotes que iluminava 

constantemente o castelo, não haveria luz alguma. O salão principal estava vazio e 

não tinha sinal algum que de que houvera uma cerimônia ali poucas horas antes. 

Diante disso, Mary correu para o próximo lugar: o campo de quadribol. 

 O salão principal era capaz de comportar uma colação, mas era impossível 

para ele admitir uma festa proporcional ao orgulho da escola, com baile para 

tantos convidados, naquele espaço limitado por paredes. Por isso, o campo de 

quadribol era o lugar perfeito para a grande e pomposa festa que a escola oferecia 

todos os anos como uma despedida para os seus formandos.  

Então, se a cerimônia já havia terminado, eles só poderiam estar lá. Era 

nesse pensamento que Mary se apegava enquanto corria pelos corredores que 

levavam aos fundos do castelo. Porém, o silêncio a preocupava. Geralmente, 

quando haviam jogos, os rumores das arquibancadas já podiam ser ouvidos, 

mesmo daquela distância. 

Seu medo só aumentou ao sair para os terrenos e enxergar ao longe as 

arquibancadas que se erguiam como massas escuras, sem nenhuma luz indicando 

formatura, baile ou convidados se divertindo. Mesmo assim, ela correu até lá, não 

acreditando que fosse possível tudo já ter acabado. Sim, estava muito mais do que 

atrasada, mas não há ponto de não haver mais ninguém. Onde estavam os 

professores? Onde estavam os alunos? Onde Estavam vagando os fantasmas? 
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- ...Droga, não deu tempo. – ela admitiu ao pisar no campo e parar ao lado 

de uma das grandes traves, olhando em volta. 

Tudo estava escuro e silencioso. Não havia nenhum vestígio de- 

- SUA ATRASADA! 

Mary quase teve a alma arrancada do corpo com o berro que ressoou por 

toda extensão do campo. 

Então, um feixe de luz misterioso se acendeu e iluminou o centro do lugar. 

Parado lá, com uma expressão de poucos amigos, estava Doumajyd, em uma pose 

de quem estava esperando há muito tempo, com as mãos nos bolsos das vestes. 

- Até quando você pretendia me fazer esperar aqui?! – ele reclamou. 

- Doumajyd? – ela murmurou, avançando pelo campo. 

- Onde está o vestido que eu mandei?! – perguntou ele em um rosnado, a 

fazendo parar no meio do caminho. 

Mary se lembrou chocada do vestido. Como ela pudera esquecer do vestido 

que usaria no seu baile de formatura?!... Mas todo o seu choque foi substituído por 

raiva ao ver como Doumajyd a encarava parecendo furioso com essa falha dela. Se 

ele soubesse da metade dos problemas que ela enfrentara para conseguir chegar 

até ali, não estaria se preocupando com um vestido... Então ela respirou fundo e 

berrou em resposta: 

- Eu esqueci! Satisfeito?! 

- Esqueceu?! – ele perguntou incrédulo – Só você mesmo, Mary!  

- Eu sou uma sangue-ruim pobre mesmo! – ela acrescentou, não em tom de 

desculpa, mas de desafio – Eu não combino com vestidos pomposos! 

- Mas que droga, Mary. – ele riu, já que não havia como reparar isso.  

Ela riu também, um tanto aliviada por terem resolvido esse detalhe sem 

discussões. 

Então, Doumajyd respirou fundo, tirando as mãos dos bolsos das vestes e 

se concentrando. 

- Mary Ann Weed! – ele a chamou sério, com a voz ecoando pelas 

arquibancadas. 

- O quê? – ela perguntou, sorrindo, mas com um pressentimento estranho 

pelo modo como ele agia. 

- Para você, a sangue-ruim de Hogwarts, eu tenho algo a falar! 

- O quê? – ela já não sabia mais o que pensar do modo dele. 

- Case comigo! 

A voz do dragão ecoou mais uma vez pelo silêncio pesado do campo, mas, 

mesmo assim, Mary achava que tinha entendido errado. 

- O quê? – perguntou ela em um fiapo de voz, com uma expressão que 

revelava totalmente a sua surpresa. 

- Com esse Ilustríssimo Eu, case comigo! – ele repetiu, estendendo a mão 

para ela. 
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Mary teve a impressão de que nunca na vida esteve tão ciente da própria 

respiração. Isso porque não havia pensamento alguma na sua mente. A única coisa 

que ela via a sua frente era Doumajyd lhe estendendo a mão. 

Então, quase que inconscientemente, ela deu um passo. Depois outro, 

sempre com o olhar fixo na mão do dragão. E então, decidida, ela avançou, cada 

vez caminhando mais acelerado, até parar na frente da mão dele. 

- Passamos por muitas coisas, Mary. – ele disse com a voz baixa, como se 

fosse somente para ela ouvir – Muitos momentos difíceis. E eu a fiz sofrer de uma 

forma terrível por todo esse tempo... Mesmo assim, eu quero ficar com você. – e 

acrescentou, não em tom de ordem como antes, mas como um pedido – Case 

comigo. 

Mary olhou bem para ele por alguns segundos e então deu um grande 

suspiro: 

- Não tem jeito, não é? – ela sorriu e pegou a mão dele – Somente eu posso 

te fazer feliz. 

- Isso é uma declaração de guerra? – ele perguntou a desafiando, apertando 

a sua mão. 

- Claro que sim! – ela respondeu no mesmo tom de desafio. 

- Então eu quero que me mostre! – sem aviso ele a puxou e a pegou no colo. 

No mesmo instante, todas as luzes do lugar foram ligadas. Canhões de 

papéis picados foram disparados no ar pelo campo e fogos de artifícios coloridos 

começaram a estourar na direção do lago. Junto com tudo isso, uma avalanche de 

aplausos, gritos e vivas vieram das arquibancadas, lotadas de pessoas. 

Mary olhou espantada para aquela multidão, pois durante todo aquele 

tempo tivera certeza absoluta de que estavam sozinhos. Agora lá estava ela, com 

os olhos arregalados, coberta por papel picado e sendo exibida como um troféu 

por Doumajyd. 

- O que é isso? – ela murmurou. 

- A formatura acabou, mas a festa não poderia começar sem você. – 

informou Doumajyd, rindo do assombramento dela. 

- Mentira. – foi tudo o que ela conseguiu dizer em resposta – Eu estou me 

sentindo como um pomo de ouro. 

- Um pomo de ouro? – ele riu da comparação dela – Mas não poderia ser de 

outro jeito. Afinal, foi o pedido de casamento do Ilustríssimo Eu! 

- Parabéns, Mary! – Christinne veio correndo até o meio do campo, sendo 

seguida por outras tantas pessoas. 

- Achou que eu ia perder essa, Mary?! – perguntou Summer, chegando até 

eles. 

- Não acredito que você conseguiu! – reclamou Sarah Swan sorrindo e 

totalmente se contradizendo – Que inveja! 

- Você merece, Mary! – disse Sharon aplaudindo. 
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- É isso aí, Chris, Mary! – berrava MacGilleain, ainda impressionado com a 

surpresa que o amigo havia planejado. 

- Quem diria, Cogumelo! – riu Nissenson, a parabenizando da sua forma. 

Hainault se limitava a sorrir para ela, mesmo assim mostrando o quanto 

estava feliz por tudo ter dado certo. Vicky e a professora Karoline estavam 

emocionadas demais para conseguirem dizer qualquer coisa, mas acenavam e 

aplaudiam sem parar. 

Mary deixou a cabeça cair no ombro dele e fungou dignamente: 

- Inacreditável!  

- E então? Me desafia a ser o seu par no baile de formatura? 

 

*** 

 

Na porta que dava acesso aos terrenos de Hogwarts, e de onde podia ser 

visto o campo de quadribol iluminado, a senhora Doumajyd assistia a toda a cena 

de longe. 

- Senhora? – perguntou Nana, indicando o caminho. 

- Eu não vou. – ela respondeu, se escorando na parede de pedra, sem tirar 

os olhos do que estava acontecendo no campo – Mas, se quiser, pode ir, Nana. 

A famosa banda contratada começara a tocar a música para o baile e 

novamente a multidão de convidados irrompeu em aplausos. 

- Com licença, senhora. – pediu a elfa, maravilhada como nunca esteve com 

a sua mestra. 

A bruxa apenas concordou. 

Depois de a elfa sair pelo caminho escuro, a bruxa soltou um grande 

suspiro e sorriu. Um sorriso cansado, mas indiscutivelmente um sorriso.  

 

 

 

Cap 83 – De agradecimentos e sempres 

 

 

Doumajyd, na nova residência dos Weed, sentado no sofá ao lado de Mary, 

olhou muito sério para o pai dela e pediu: 

- Por favor, case comigo! 

- Com prazer! – o senhor Weed respondeu prontamente. 

- É deixe-me casar com a sua filha! – Mary o corrigiu. 

- Eu errei?! – perguntou o dragão preocupado. 

- Errou totalmente! – exclamou Mary, ao mesmo tempo em que seus pais e 

seu irmão caiam na gargalhada – O que você vai fazer se casando com o meu pai?! 

 

*** 
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Adam MacGilleain, considerado o mais perigoso dentre o D4.  

Porém, é o dragão de natureza mais gentil e bondosa que já conheci. Aquele que 

sempre podia me alegrar, mesmo nas horas difíceis. 

 

MacGilleain andava pelas ruas de Hogsmeade carregado com sacolas de 

compras. 

- Adam! – gritaram as garotinhas gêmeas, pulando no pescoço do irmão e 

disputando quem conseguia o abraçar mais apertado, derrubando sorvete nele no 

processo. 

- Adam! – chamou a sua mãe mais a frente, acenando alegremente e 

indicando mais uma loja de artigos para decoração.  

 

Simon Nissenson, o inteligente e conquistador do D4. Porém, acabou revelando ser 

um dragão de sentimentos puros. Aquele que sempre me empurrava para frente, me 

incentivando a continuar. 

 

Nissenson, montado em sua moto na frente da loja de poções de seu pai em 

Hogsmeade, estava colocando o seu capacete para sair quando alguém lhe 

chamou: 

- Simon! – Vicky chegou correndo até ele – Eu posso ir com você? 

O dragão olhou em volta, procurando por uma desculpa, e disse, fazendo a 

moto funcionar: 

- Desculpa, não tenho um capacete extra. – e acelerou, partindo em seguida. 

- Simon! – Vicky bateu o pé furiosa, não tendo como correr atrás da moto 

que levantara vôo.  

 

Ryan Hainault, o dragão calmo e misterioso. Mais do que o meu primeiro amor, o 

amigo que sempre esteve comigo, aquele com que eu sempre podia contar quando 

precisasse. A pessoa que mais me ajudou, em todos os momentos. 

 

Hainault tocava o seu violino tranquilamente em um banco de uma praça 

de Hogsmeade. Então, notou que alguém o observava. Parando de tocar, ele viu 

na sua frente uma menininha, olhando fixamente para o violino. As roupas que ela 

usava indicavam que ela pertencia a uma das classes mais baixas de bruxos. 

- Gosta de música? – ele perguntou quando ela o encarou assustada, 

percebendo que havia sido flagrada. 

Diante da pergunta gentil dele, ela respondeu com um gesto afirmativo de 

cabeça. 

- Então... – ele lhe entregou o violino – Pode ficar com ele. 
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A garotinha o agradeceu com o sorriso mais brilhante e sincero que ele já 

recebera. E, logo em seguida, tentou posicionar o instrumento como ela vira o 

dragão fazendo. Sorrindo, Hainault começou a lhe explicar como ela deveria fazer.  

 

Para o meu Cavalheiro de Olhos Frios, eu quero dizer incont{veis ‘obrigadas’ e, 

mesmo assim, sentir que não agradeci o suficiente. 

 

Mary atravessou as ruas de Hogsmeade o mais rápido que podia, 

tropeçando e esbarrando nas pessoas na sua pressa. Repetindo a todo o momento 

que estava atrasada.  

 

E por fim, o dragão ditador e mal humorado, o meu Ilustríssimo Eu. 

A partir de agora e sempre... 

 

Mary virou a esquina e parou deslizando de frente para a praça do relógio. 

Então localizou Doumajyd embaixo da estátua do bruxo a cavalo, olhando 

em volta impacientemente. 

- Me ferrei. – ela resmungou, e correu o restante do caminho.  

 

 Sempre, sempre, sempre... 

 

- Atrasada, idiota! – reclamou ele, assim que a viu chegando ofegando na 

sua frente. 

- Desculpa. – disse ela tomando fôlego. 

- Que ‘desculpa’?! Até quando ia me fazer ficar esperando aqui? 

- Não precisa ficar tão irritado! – ela respondeu no mesmo tom. 

Furioso, ele se virou e coma intenção de sair e a deixar sozinha. 

- Espera! – ordenou Mary, agarrando o casaco dele e quase o fazendo cair. 

- O que foi- 

Ele começou a pedir irritado, mas Mary foi mais rápida. Ela o puxou e, 

ficando na ponta dos pés, o beijou, fazendo com que ele se calasse e encerrando 

habilmente a discussão.  

 

 Estarei com ele. 

 

 

 

Fim! 

... da segunda parte! 


