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Sinopse: Por algum motivo misterioso, havia uma vassoura em um determinado 

ponto de ônibus, então… 

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

A: Olha nós aqui de novo! 

P: Nem demorou muito, né? 

L: Realmente, revisar é muito mais fácil do que escrever... 

A: Temos que falar algumas coisas importantes, não? 

P: Ah, é. Hum... para começo de conversa, essa é a continuação de O Um Anel 

Perdido. 

L e A: óóóóóóó! 

P: ... não comecem! 

L e A: Foi mal... 

P: ... Ajudem ao invés de ficarem se desculpando!  

L: Ok! A diferença mais drástica aqui, é que quem dá o plot inicial é a LAP. 

A: Vocês verão os personagens de Senhor dos Anéis e mais alguns que criamos. 

Personagens de Harry Potter ficaram fora dessa, apesar dos pesares... 

P: Por que disso? Porque o cenário dessa fic é a Terra Média! Juntamos a idéia de 

LAP vai para a Terra Média e fizemos a continuação...  

L: Sabe aquela história de matar dois coelhos com uma cajadada só? 

A:... 

P:... Ok, foi mais ou menos isso mesmo. 

A: A comédia continua do mesmo jeito e cada vez melhor! 

L: Novamente dizemos: divirtam-se pessoal! Foi para isso que inventaram as 

fanfics! 



A: Agradecemos a quem que está lendo! 

P: E continuem acompanhando os nossos lançamentos! 

A: Fiquem agora com a fic! Começa de novo L! 

L: Por que eu de novo? 

A:... Porque sim. 

L: Mas eu estou desenhando agora! 

P: Tá, eu começo! Era uma vez... 

 

 

... Em um ponto de ônibus no planeta Terra... 

 – Eu falei que esses cachinhos não eram boa idéia! Eu nem tenho cabelo para 

isso! 

 – Mas era a única coisa que faltava para você ser uma hobbit, L! – disse P, 

revirando os olhos. 

 – Mas eu sou maior que um Hobbit! 

 – Ninguém vai perceber esse detalhe. – comentou A. 

 – Por que não posso ir de elfa como vocês? – perguntou L emburrada, 

cruzando os braços – Eu sou a que melhor enxerga da LAP! 

 – Nenhum elfo tem essas bochechas, só Hobbits. Não é óbvio? – perguntou 

A.  

 – Mas não tem problema! Eu puxo assim – ela sugou as bochechas e 

continuou com um biquinho – e ninguém vai perceber que eu tenho... 

  – O que é isso?! – P cortou a amiga saindo do ponto e indo em direção a 

uma lata de lixo reciclável em forma de quati (animal símbolo da nossa cidade!... 

sabe, aquele que fica lá nas Cataratas do Iguaçu roubando comida dos turistas 

desavisados...) – Uma vassoura!... Quem iria querer varrer esse ponto de ônibus no 

meio do nada perto da casa da L? 

 – A gente? – sugeriu A. 

 – É – concordou L – O pessoal do bairro tá começando a falar que esse ponto 

é amaldiçoado... Acho que foi porque um dia gente sumiu nele, né? (Vide LAP vai 

a Hogwarts) 

 – Será que é de bruxo? Acho que o dono não ficaria zangado se nós a 

pegássemos só um pouquinho emprestada. 



 –  Espera, P! Nós podemos perder o ônibus para a festa a fantasia! É melhor 

deixar aí. – alertou A. 

 – E tem mais! Você morre de medo de voar. – acrescentou L. 

 – Isso é passado! Depois daquelas seções de hipnotismo eu não tenho mais 

medo de nada! – disse P agarrando a vassoura com vontade para provar para as 

amigas que estava falando sério, e no mesmo momento ... – Ho-ou! 

 A vassoura começou a brilhar intensamente quase cegando as três e o chão 

começou a tremer... 

*** 

 

L: Quem deixou essa vassoura no ponto de ônibus mesmo? 

A: L! Isso ficou para a continuação! Não dá spoiler! 

L: ... Sério? 

P: A idéia tinha sido sua! 

L: ... Sério? 

A: É! 

L: ... Huuuummm... já que vocês dizem... 

P: ... Posso continuar? 

L: Pode sim... Mas o pessoal não vai ficar falando que a gente coloca coisas nada a 

ver nas fics? 

A: Não, L! Vão falar agora que você falou! 

L: ... Pior, né... 

P: ... 

A: ... Isso se chama indução de pensamento. 

L: (pisc, pisc) ... Ok, continua, P! Não quero ter isso na minha ficha criminal!   

 

 

Cap 01 – Caindo! 

 

Nota das autoras: Os diálogos abertos e fechados com * fazem parte do livro As Duas 

Torres, do J R R Tolkien... 

 

Enquanto isso, na floresta de Fangorn, na Terra-Média: 



 *– Tenho quase certeza de que os hobbits estiveram aqui em cima – disse 

Aragorn – Mas há outras marcas, marcas muito estranhas que eu não entendo. 

 Levantou-se e olhou em volta, mas não viu nada que o ajudasse. 

 – Demos uma grande volta – disse Legolas – Poderíamos ter chegado aqui a 

salvo e juntos, se tivéssemos abandonado o Grande Rio no segundo ou terceiro dia, 

e virado para o oeste. Poucos conseguem enxergar para onde sua estrada 

conduzirá antes de chegarem ao final dela. 

 – Mas nós não queríamos vir para Fangorn – disse Gimli. 

 – Mas aqui estamos nós, perfeitamente presos na teia – disse Legolas *– 

Olhem! O que é aquilo? 

 Logo acima deles um portal brilhante abriu-se. 

 – Oh! O que será isso? – perguntou Gimli cobrindo os olhos para poder 

enxergar melhor. 

 – Tem... – começou Legolas tentando ver com sua super visão élfica – 

alguma coisa caindo. 

 AAAAAAAAHHHHHHHHHHHHHH!!! 

 (KABUUUUUMMM!!) 

 – ... – Aragorn. 

 – … – Legolas. 

 – … – Gimli. 

 – WOW! Mais um pouso desses e meus cachinhos vão para o beleléu! 

 – SERÁ QUE AS FANFICS NUNCA TE ENSINARAM NADA, P?!  Nunca 

mexa em um objeto estranho! Ele pode te morder ou transportá-lo através de um 

portal mágico! 

 – Mas era só uma inocente vassoura de palha... – choramingava P. 

 – É ELA!!! – Legolas se escondeu atrás do anão – Ela voltou para me 

assombrar! 

 – Legolas? – perguntou P levantando e ajeitando as vestes élficas – Como 

nós... Ei! Eu não falo mais com você seu loiro falso! 

 – Puxa! – L olhava em volta sorrindo – Tudo o que nós queríamos para hoje 

era ir a uma festa a fantasia e olha aonde viemos parar! Podemos ficar, A? Por 

favor! Só hoje? Diz que sim, vai! Siiiim? 

 – Não. – A. 



 – Aaaaah! –L. 

 – Não podemos. Agora nós somos universitárias e temos que aprender a 

levar nossas vidas mais trouxamente possível! 

 – Mas... – L. 

 – Já disse que não. Vamos logo e arranjar um jeito de pegar aquele ônibus. 

 – Mas... – L. 

 – Não! P, vamos! 

 – Eu vou ficar. – P. 

 – Quêêêê?!  –A. 

 – OBA! – L. 

 – P, nós temos que ir! Não ouviu o que eu falei? 

 – Eu ouvi. Mas eu sou mais velha que você. Então, teoricamente, você só 

pode mandar na L. 

 – Mas... – A. 

 – Eu fico. – P. 

 – Posso ficar também, P? Vai, diz que sim! Só um dia! Siiim? 

 – Hum... não sei... seus cachinhos podem se desmanchar. 

 – Mas, P... – A. 

 – Aqui é Fangorn, não é? – P perguntou para Aragorn que confirmou com 

um aceno de cabeça – Que ótimo! É mais perto de Lórien do que eu pensava! Será 

que vocês não poderiam levar uma jovem dama elfa para aquele mar de loiros? 

 –  P! – A – Tá... Ficamos! Mas nada de Lórien! Já que estamos aqui vamos 

fazer alguma coisa interessante e que valha a pena! 

 – OBA! – L. 

 – Mas Lórien vale a pena!  

 – ... – A. 

– Acho que você não entendeu, A. – começou P – Deixa eu te explicar: loiros + 

olhos claros + elfos = P feliz! 

– Podemos ir com vocês? – perguntou A ignorando a amiga pra os três que estava 

de boca abertas parados como estátuas. 

– ... – Gimli – Quem são? 



– Não! – Aragorn. 

– Nem pensar! – Legolas. 

– Deixa comigo, A! – L olhou ameaçadoramente para cada um deles e disse – Se 

não nos levarem junto, eu não conto quantos Oscars vocês ganharam com a trilogia 

no cinema! 

– ... – Aragorn. 

 – ... – Legolas. 

 – ... – Gimli – O que são oscars? 

 – L! – chamou A – Acho que isso não faz diferença aqui na Terra-Média. 

 – Não?... Tsc! Quando será que o meu conhecimento cinematográfico vai ser 

útil?... 

 – Deixa que eu resolvo. – P – Se vocês não nos levarem nós vamos embora! 

Venham meninas! Vamos pra casa! – P agarrou as amigas pelas mãos e as arrastou 

para longe deles – Estamos indo, viram? Estamos indo em-bo-ra! 

 Os três acenaram alegremente para elas e voltaram a procurar pistas. 

 – Grrr! Eles nem deram bola em deixar nós três, inocentes e indefesas, no 

meio dessa floresta sombria e tenebrosa! 

 – Era meio óbvio que eles fariam isso, P. – disse L emburrada – Ah! Eu 

quero passear na Terra-Média! 

 – É melhor nós irmos embora mesmo. Como eu sugeri desde o princípio... – 

reclamou A. 

 – Ai, tá bom! – rendeu-se P – Sozinha é que eu não quero mais ficar... mas 

como vamos voltar? 

 – ... – L. 

 – ... – A. 

 – Vixi! E agora? – L. 

 – Por Merlin! Como vamos sair daqui? – P. 

 – Merlin! Ele pode nos ajudar! – A. 

 – Merlin? – L – Mas ele não é muito ocupado? E nossa ficha com ele não 

anda muito limpa para ele se preocupar conosco... 

 – Não esse Merlin, L! – A. 

 – Qual então? – L. 



 – O Gandalf! – A. 

 – É mesmo! – P. 

 – Aquele Gandalf daquela vez em que perderam o Um Anel em Hogwarts e 

que nos amordaçou no bar das veelas popuzudas? – L. 

 – Não bem esse ... Aquele era o cinzento, agora ele é o branco. Talvez ele até 

já tenha esquecido da gente e ficará feliz em nos ajudar! – A. 

 – Boa idéia, A! Mas onde vamos encontrar ele? – perguntou P. 

Vozes sobressaltadas vieram de onde os três guerreiros haviam ficado, e logo 

foram substituídos por risos.  

 – Acho que já o encontramos! 

  

*** 

 

P: Temos que achar uma outra coisa para o Gandalf falar para invocar o poder, né? 

L: Que tal Bola de fogo! VAI!!!? 

A: Sem graça, L. 

P:… E que tal Técnica multi-fogos!? 

L: … Não temos tanto recurso assim para podermos gastar em efeitos especiais que 

acompanhem essa invocação. 

A: Pior…  

P: E… que tal deixarmos ele só falar Calem-se, seres tolos? 

L: Boa! 

A: Gostei! 

P: Então, continuando… 

 

 

Cap 02 – Gandalf, versão O branco. 

 

 As três espreitaram-se até onde Aragorn, Gimli e Legolas estavam. Agora 

havia mais alguém com eles, um velhinho barbudo de vestes brancas e com um 

cajado (e quem pelo menos já assistiu os filmes e leu o texto de cima sabe quem 

é...). 

 – Ahá!  Ele digivolveu! 



 – Psssiu, L! Se chegarmos de repente ele pode ter um ataque... E dessa vez 

acho que ele não tem mais cores reservas... 

 – Mas esse bastão novo é mais legal! – sussurrou P – Será apanhar desse dói 

tanto quanto o outro? 

 – Escuta, P! 

 Elas aproximaram-se o mais cautelosamente possível. Mas por não 

conhecerem a floresta (ou por burrice mesmo!) escolheram um arbusto 

particularmente espinhoso, e a situação não estava muito boa. Quando finalmente 

conseguiram se ajeitar, pegaram a conversa deles pela metade. 

 *–   ... Estão seguindo as pegadas de dois jovens hobbits – disse o velhinho – 

Sim, hobbits. Não me olhem assim, como se nunca tivessem ouvido essa palavra 

antes. Vocês já ouviram e eu também. Bem, eles subiram aqui anteontem, e 

encontraram alguém que não esperavam. * 

 – Por acaso não eram três crianças humanas vestidas estranhamente? – 

perguntou o anão. 

 – Crianças humanas? – perguntou Gandalf surpreso – Não... Não era isso... – 

ele começou a procurar pelas vestes resmungando – Por Elberet! Onde está o meu 

script?! 

 – Aham, Gandalf? – Aragorn chamou cuidadosamente – Na verdade nós 

conhecemos essas três. Você, o Legolas e eu. 

 – É mesmo? Quem? 

 – Lembra-se daquele incidente em Valfenda? – perguntou Legolas. 

 Gandalf ficou mais branco do que as suas vestes e a sua barba e gaguejou: 

 – Vo-vocês as viram? Aqu-qui? 

 O elfo e o humano balançaram positivamente a cabeça. 

 – Mas que desgraça fizemos para outra dose daquilo?!... Por acaso elas não 

trouxeram alguma Veela popozuda com elas? 

 – Veela o quê? – perguntou Gimli confuso. 

 – Infelizmente, não. – suspirou Aragorn seguido por Legolas. 

 – E onde elas estão? – perguntou o bruxo preocupado. 

 – Não sei. Mandamos elas embora! – respondeu Aragorn dando os ombros. 

 – Eu tenho um palpite de que elas foram para Lothlórien! – acrescentou o 

elfo. 



 – Seus seres da Terra-Média tolos! – Gandalf, o branco, deu uma cajadada na 

cabeça de cada um deles – VOCÊS DEIXARAM UMA AMEAÇA DESSAS A 

SOLTA NO NOSSO MUNDO?! 

 – Ah, tá! Agora nós somos irresponsáveis! – reclamou Legolas – Quem foi 

que sumiu em Moria e começou com o rompimento da sociedade? Quem nos 

deixou a mercê de um rei que não sabe o que quer da vida?! 

 – Ei! – Aragorn. 

 – Isso não vem ao caso, elfo tolo! Agora temos que encontrar aquelas três... 

Têm certeza de que eram só três? 

 – Quem são essas três? – perguntou o mestre anão furioso por não entender 

nada. 

 – É uma longa história, meu caro Gimli... – suspirou Gandalf – Se eu chegar 

ao fim desse livro sem ter de mudar minha cor novamente (a próxima é rosa 

púrpura), eu lhe contarei. 

 – É bom mesmo! Eu não quero ser o único perdido daqui! Anões não 

costumam se perder, mas sim perdermos coisas... Às vezes acho elas na minha 

barba... 

 Gandalf deu outra cajadada na testa deles e entre resmungos ordenou que o 

humano tolo, o elfo tolo e o anão tolo fossem procurar as meninas tolas.  

 – Mas agora? – perguntou Aragorn incrédulo – Estamos tão perto de chegar 

em Édoras. Não sei se você ficou sabendo, Gandalf, já que você sabe de tudo, mas 

lá tem uma loirona que vai ficar arrastando assa pra mim até o livro três e... 

 – JÁÁÁÁÁ!!! –Gandalf gritou e um raiou cruzou o céu fazendo ele parecer 

horrendamente grande e os três tiveram que correr para não serem atingidos pela 

fúria do mago. 

 Enquanto isso, atrás da moita: 

 – Será que nós não devemos ir até lá? – perguntou P para A – O Gandalf 

parece estar furioso com eles por terem deixado a gente ir... 

 – Tá Louca?! Quer levar cajadada também? Espera um pouquinho até ele se 

acalmar... L! Pára de ficar me puxando! Vai amarrotar minha fantasia!... Pára L!... O 

que você quer?! 

 – Árvore grande! – resmungou ela apontando para trás. 

 As outras duas viraram-se e deram de cada com dois olhos em meio á um 

monte de madeira musgenta. 



 – Bararum! – disse a árvore devagar – Mais um hobbit? E dois elfos? Isso 

não está certo! 

 – Anhm... seu árvore? Nós não somos daqui não. – disse A. 

 – É, –  ajudou P– na verdade nós estamos indo embora agora mesmo! 

 – AAAHHH! – as três viraram-se para correr, mas foram detidas pelas mãos 

galhudas da árvore que as pegaram pelo cangote. 

 – EI! VOCÊ TÁ PUXANDO MEUS CACHINHOS SEU PEDAÇO DE PAU 

PODRE GIGANTE E COM OLHOS COR DE LESMA! 

 – L! Não irrita ele! – implorou P. 

 – Bararun. Vou levá-las até o mago branco! 

 – Viu, L anta! Agora além de puxarem os teus cachinhos e amarrotarem as 

nossas fantasias, vamos ganhar cajadadas! 

 E a árvore arrastou-as para onde se encontrava o bruxo.  

 

*** 

 

 – Nem sinal delas, Capitan my Capitan! – Aragorn voltou ofegante e pediu 

humildemente – Por favor, não nos frite com seus super novos poderes! 

 – Não vou fritá-los, humano tolo! EU já consegui encontrá-las! – ele 

iluminou o cajado para que desse um ar imponente a sua pose triunfante e 

apontou para o lado. 

 Lá estavam a LAP devidamente atadas e amordaçadas ao pé de uma árvore. 

 – Barabum! – fez a árvore e o poder de Gandalf murchou. 

 – Hum... quero dizer, o nosso velho amigo ent, que estava esperando a sua 

hora de entrar em cena, as encontrou. Ele achou estranho um hobbit e duas elfas 

baixinhas andando pela floresta dele, quando não deram nenhuma informação de 

texto modificado. Mas foi EU quem as amarrou e as amordaçou! 

 – Que bom, Gandalf! – disse Aragorn contente – Então agora pode colocar o 

cajado de lado um pouco, né? Desliga ele para não gastar muita pilha. 

 – Ah, certo, as pilhas... – Gandalf colocou o seu cajado no Off e nesse meio 

tempo Legolas e Gimli voltaram. 



 – Já as encontraram? – perguntou Gimli vermelho de tanto correr –  

Poderiam ter nos avisado! Não precisávamos correr toda a floresta se nos 

AAAAHHHH! UMA ÁRVORE COM OLHOS! 

 – Silêncio, anão tolo! Ainda não é a hora de você se assustar com o ent!... E é 

melhor você engrossar esse grito. 

 – Desculpa, Gandalf! Prometo que vou treinar mais!  

 – Enquanto a vocês, visitantes insolentes do mundo fora daqui, pagarão caro 

por invadirem o nosso mundo! 

 As três protestaram com resmungos incompreensíveis por causa das 

mordaças. 

 – Terão que voltarem imediatamente! Terão que deixar qualquer espécie de 

planta, fruta ou animal nativo que estiverem levando!... Menos a hobbit, essa pode 

levar. 

 L protestou com um HEI! Abafado, mas bem compreensível. 

 – Estamos entendidos? – a voz de Gandalf trovejou pelos troncos –

ESTAMOS ENTENDIDOS OU NÃO, INTRUSAS TOLAS?! 

 – Anhm... Gandalf? Acho que elas não conseguem responder com as 

mordaças... 

 – Se elas conseguiram vir para cá é claro que conseguem responder a um 

grande e espetacular mago! 

  Legolas calou-se humildemente sem querer irritar mais ainda o bruxo. 

 – Mas... – Gandalf continuou – hum-hum... Por via das dúvidas eu vou tirar 

essas mordaças um pouquinho... 

 E com um gesto rápido dele as três conseguiram respirar livremente... e 

reclamar. 

 – Você vai entrar pela terceira vez na nossa lista do “Acabar com eles!”, 

Gandalf! – disse A. 

 – É! –confirmaram LP.   

 – Não me importo com isso, seus falsos seres da Terra-Média, tolos! E agora: 

Xispa! Xô! Pra casa! 

 (pisc, pisc) LAP. 

 – ... Diz como que a gente vai. – P deu os ombros. 



 – É fácil! – começou Gandalf com posse de professor – Vocês só... anh... 

éééé... a esquerda não... enfim! Se virem! Barbárvore? Você não tem um debate pra 

ir? 

 – Bararum, é mesmo! Até pra vocês! – e a grande árvore saiu a passos largos. 

 – Aragorn, Legolas e Gimli! – chamou o mago – Nós vamos para Édoras! 

 – Até que enfim! – Aragorn – Loirona, me espere que eu tô na área! 

 – EI! DESAMAREM A GENTE! PELO MENOS! –LAP. 

 Mas já era tarde. Os quatro nem ao menos se viraram e logo sumiram de 

vista. 

 – Aff! – A – Eles só falam, falam e não chegam a nada! Se ele não quer a 

gente aqui, porque não fez o abracadabra de bruxo poderoso dele e pronto? 

 – Éééé... – suspirou P. 

 – ... Tô com fome. – L – Onde tem pipoca?...  

 

*** 

 

A: Isso foi muita maldade da parte deles, não? 

L: Com certeza! Totalmente contra os regulamentos do nosso contrato!  

A: Vamos denunciar para os WIBs! 

L: Isso mesmo! Onde já se viu personagens amarrarem as próprias 

narradoras/escritoras e as abandonarem no meio de uma floresta desconhecida! 

P:… Desculpa estragar a maquinação de vocês, mas, alowww!, não tem WIBs na 

Terra Média! 

A: … 

L: … 

A: Claro que tem! 

P e L: Tem?! 

A: A gente! 

P: Só um detalhe, A: estamos amarradas! 

A:… Ah, é mesmo… Enfim, continua aê… 

 

 

 

 



Cap 03 – Gracinhas de hobbits! 

 

 – Ainda bem que lembramos de guardar as varinhas na mochila da A – 

comentou L mirando-se em uma fonte e tentando colocar os cachinhos em ordem – 

... e ainda bem que os braços da P são secos e conseguiram alcançar a mochila... 

 – É mesmo... COMO ELES PUDERAM FAZER ISSO COM A GENTE?! – P, 

furiosa, extravasava a sua fúria em um galho seco, o partindo em pedacinhos. 

 –  Quando eles perderam o Um Anel em Hoggy nós ajudamos! – reclamava 

A – E até perdoamos eles pelo incidente com as Veelas! 

 – E agora? – Perguntou P – O que fazemos? 

 – Tá ficando escuro! – choramingou L olhando para o céu púrpura – Eu tô 

com medo!... Já que vocês são elfas, bem que poderiam dar uma luz aqui! 

 – Não sou vaga-lume, L! – reclamou P mal humorada. 

 – ... Só uma faísca pra mó de a gente acender uma fogueirinha. – pediu L 

com biquinho. 

 – Tá, L! – disse A pegando uma das varinhas na sua mochila e jogando para 

ela – Só não incendeia a floresta! Ou você vai ter que se acertar sozinha com o Peter 

Jackson! Ok? 

 – OBA! FOGO! FOGO! FOGO! – L juntou um monte de gravetos com magia 

e providenciou uma fogueira de chama roxas – Adoro essas fogueiras escolha-a-

cor-você-mesmo!  

 –  Então, –  P sentou-se juntou ao fogo – Temos que sair. Já vimos que não 

somos bem vindas e se depender do Gandalf viramos ração de orcs. 

 – ... Sabe do que eu lembrei agora? – perguntou L olhando pra a fogueira –  

De que essa hora a gente poderia estar na festa, e tomando refri, e comendo, e 

rindo das fantasias dos outros... 

 – O que foi isso?! – A levantou-se num pulo e olhou atentamente em volta, 

mas nada mais era visível além do círculo de luz da fogueira. 

 – O que foi, A? – Perguntou P pegando a sua varinha e ficando ao lado da 

amiga enquanto L não ousava nem ao menos respirar. 

 – Ouvi um barulho... De novo! 

 De fato havia alguém andando ali em volta, pisando em folhas e galhos 

secos. 



 – MUITO BEM, ESTANHO! APAREÇA AGORA OU TERÁ QUE SE 

EXPLICAR COM A LILITH! – ameaçou P. 

 – Com quem? – uma figura de pés peludos e cachinhos castanhos surgiu da 

escuridão. 

 A LAP olhou de boca aberta para mais um dos personagens do Tolkien. 

 – Pippin! Mas era para você aparecer antes do sinal! – outro hobbit surgiu 

do lado oposto do primeiro reclamando. 

 – Desculpe, Merry. É que, não sei se você notou, mas esse fogo é roxo! Então 

deduzi que eram elfos. 

 – E são elfos pelo que eu vejo! Mas... aquela ali é um hobbit!  

– Aqui em Fangorn?! – perguntou Pippin surpreso.  

 – Eiê! Dá pra parar com esse monólogo a dois! – chamou P – Não sei se 

vocês notaram, mas nós estamos em cinco nesta cena! 

 –Tem mais gente querendo usar da palavra. – ajudou A. 

 – Desculpem donas elfas, mas é que... 

 P sorriu virando-se para as outras: 

 – Ele nos chamou de donas elfas. Que gracinhas!... Será que ele deixa apertar 

as bochechas que nem eu faço com a L? 

 – Não! – L escondeu as bochechas com a mão –Isso é horrível e torturante! 

 – Podemos saber quem são e o que fazem aqui? – perguntou Merry cheio de 

pose –  Viemos averiguar que luz era essa por ordem do excelentíssimo senhor que 

deu água para crescermos e que é senhor daqui de Fangorn: Barbárvore! 

 – Já conhecemos... – murmurou A. 

 – Bom, – começou P – Não somos daqui e estamos tentando voltar. 

 – É! – Concordou L –  E precisamos achar a saída antes de virarmos ração de 

orcs! 

 – E quem disse que eu vou deixar isso acontecer com a senhorita?! – Merry 

se encheu mais ainda de pose. – Pode deixar que enquanto eu estiver aqui, 

nenhum orc desprezível irá encostar em um centímetro dos seus cachinhos! 

 – E eu também não vou deixar! – Pippin também fez pose ao lado do amigo. 

 – Hiii, L! É com você! Vai lá. – A empurrou a amiga. 



 – Tenho um palpite de que eles gostaram dos seus cachinhos!  – disse P 

tentando esconder a risada. 

 – Eu? EI! Pára de me empurrar! –  L tentava se esconder atrás das outras – 

Eu não sou hobbit não, viu? Podem tirando o cavalinho da chuva! 

 – Ai credo, L! Não seja assim... Imagina que lindo os filhinhos de vocês: 

todos bochechudos! 

 – P! – L emburrou-se e falou quase chorando – Eles estão me olhando com 

essas caras abobadas. O que eu faço? 

 – Aproveita que você tem moral com eles e pergunta como se sai daqui! – 

sugeriu A. 

 – E se eles não quiserem falar, promete um beijinho para cada um deles! 

 – Pára, P! – L fez beiço – Tá, eu vou! Mas vocês vão ficar me devendo essa 

eternamente, ouviram? 

 L saiu de trás das amigas, que se torciam para não rirem descaradamente, e 

foi falar com os hobbits enamorados. 

 – Será que vocês poderiam mostrar como vamos para casa? – perguntou L 

sem jeito com as bochechas vermelhas. 

 – Claro que podemos! – respondeu Pippin com um imenso sorriso. 

 – Pela senhorita nós atravessamos até mesmo Moria novamente. – disse 

Merry. 

 P e A explodiram em risadas ao fundo. 

 – Então como saímos? –   perguntou L olhando feio para as amigas. 

 – Bem, a Vila do Hobbits fica naquela direção, acho... – começou Merry. 

 – Não! Já falei que não sou hobbit e não sou do Condado! Olha meu pezinho 

de All Star nº 35 e minhas orelhas de ponta redonda! 

 – Nada que uma plástica não resolva! – comentou P ainda rindo juntamente 

com A. 

 – Como fazemos para sair deste mundo? – perguntou L começando a se 

irritar. 

 – Anhm... – Pippin olhou para Merry que deu os ombros balançando 

negativamente a cabeça. 

 – Ótimo! Então nós descobrimos sozinhas! Tenham uma boa noite! – L 

voltou para junto de P e A com um bico enorme. 



 – Mas nós conhecemos alguém que pode ajudá-las! – disse Merry 

rapidamente ao ver que L não iria mais falar com eles. 

 – Podemos levá-las até ele! –  acrescentou Pippin. 

 – Aí, L! Conseguiu! – P bateu palmas – Mas não está muito tarde para irmos 

agora? 

 – Não. – disse Pippin. 

 – Ele só atende durante a noite. Um trabalhinho extra que ele faz. 

 – Anhm... – LAP. 

 – Então vamos! – disse A apagando a fogueira. 

 Então a LAP acendeu as varinhas, já que, além do estoque de pilhas delas 

estar zerado, a L tinha caído com as lanternas da escada na última vez em que luz 

faltou no QG da LAP. 

 E os hobbits guiaram as três pela floresta... brigando pelo caminho para ver 

quem ficava ao lado da L.  

 

*** 

P: Olha pelo lado bom, L! Ganhamos guias de graça! 

L: … 

A: Eles são muito bons em andar pela floresta! 

L: … 

P: Garanto que sabem se esconder melhor que a gente! 

L: … 

A: Sabem cantar também! 

L: … 

P: O que tem eles saberem cantar, A? 

L: … 

A: É que eu não sabia mais o que falar… 

L: … 

P: … 

A: … 

L: … 

P: Quer um chocolate, L?! 

L: Chocolate? Onde? Me dá! 

A: Tá, eu continuo agora… 

 



Cap 04 – Tenda de Pai Saru 

  

 – Então daí um orc enorme falou assim: E aí, nanico?! Nós vamos é te dar muita 

porrada! Daí eu olhei para ele e perguntei: Você e mais quem? Daí apareceu mais uns 

vinte mil, não milhões de orcs com aqueles dentes podres e.... 

 – Eu sei que não foi isso! – disse L impaciente revirando os olhos.  

 – Como sabe? – perguntou Pippin surpreso. 

 – É! Como sabe? – perguntou Merry também surpreso – Aliás, como você 

sabe tantas coisa cobre nós e nós nunca a vimos antes? 

 – A? P? Será que dá pra mim andar aí atrás com vocês? 

 – Por que, L? Já perdeu a graça ter os dois hobbits aos seus pés, ou melhor, 

aos seus cachos? 

 – Há, há, há! Muito engraçado, P! Acontece que... 

 – Chegamos! – Merry apontou para uma caverna onde tinha um placa 

dizendo: Tenda de Pai Saru. Garantia de enigmas resolvidos à preço de anel.  

 – Anel? – perguntou A olhando para as mãos – Elfos não usam anéis... 

 – Os brincos da L! – P exclamou. 

 – Negativo! Nem pensar! – L escondeu as orelhas com as mãos. 

 – Mas é para podermos voltar, L! – suspirou A, impaciente. 

 – Ou você que ficar aqui com os seus hobbits? – perguntou P sorrindo 

ironicamente. 

 L olhou para Merry e Pippin que a miravam com um sorriso bobo, e tirou os 

brincos resmungando: 

 – Estão me devendo R$1.99! 

 – Isso aí, L! – disse A pegando os brincos e seguindo para caverna – Vamos 

sair daqui! 

 Os outros a seguiram e logo se depararam com um cenário inimaginável 

para quem estivesse do lado de fora: uma ampla sala redonda com paredes de 

mármores branco e piso ladrilhado de granito preto e cinza. 

 – UAU! – LAP. 

 A sala estava vazia exceto por uma mesa ao fundo, onde uma mulher 

atendia ligações por um palantír: 



 – Sim, um minutinho, aguarde na linha, por favor... Não senhor Gandalf! Já 

falamos que não sabemos onde encontrar Veelas popozudas! Hunf!... Um 

minutinho, sim?... Senhor Gollum, desculpe a demora, mas sim, achamos o seu 

script! Eles estão perdidos em algum lugar das montanhas do Emyn Muil e o 

senhor deve guiá-los pelos pântanos mortos, certo? Ok, tchau.... O senhor ainda 

está na linha, senhor Gandalf?! Não-temos-Veelas-popozudas! Adeus!... Em que 

posso ajudá-los? – ela finalmente perguntou para eles. 

 – Deixa eu ver?! – perguntou L e Pippin apontando para o palantír. 

– Não! Vocês não vão ver agora! – P cortou eles – Nós queremos resolver um 

enigma, moça.  

 – Vieram ao lugar certo! Pai Saru resolve todos os mistérios: se existe vida 

fora do mundo conhecido; quando vai chover; quando vai acabar os dias; onde 

está Osama Bin Laden; se Snape lava o cabelo; quando vai sair e sexto livro da série 

de J K Rowling; quem matou Lineu; se vai ter continuação de Matrix; quando o pai 

da L vai pagar tv a cabo (L: Nunca! Buááá!) ... Só não sabemos onde encontrar 

Veelas!   

(Nota atualizada, 2007: qual era a novela que tinha esse tal Lineu mesmo?) 

 – Legal! – P. 

 – Só queremos voltar para casa! – disse A. 

 – Vou verificar se o Pai Saru está disponível, um minuto, sim? – ela voltou a 

se concentrar no palantír e logo respondeu – Desculpem, mas ele está ocupado 

abduzindo o rei Theóden. Podem esperara na sala do cafezinho? Ali naquela porta 

sim? Obrigada. 

 – OBA! Café! – AL.  

 

*** 

 

Na salinha do café: 

– ... – L. 

– ... – A. 

– ... – P. 

– ... – Hobbits. 

– Cadê o café? – L. 

– Acho que o café era só para a ficarmos quietinhas aqui. – A. 



– Ô, TIA! – L gritando para a porta –NÃO TEM NEM TUBAÍNA, NÃO?! 

– Quieta, L! – advertiu P – E se for um daqueles pague no final, seu trouxa? 

Não temos mais brincos! 

– Bem que eles podiam usar cartão de crédito na Terra Média. – L suspirou –  

Ficaria bem mais fácil... 

– Mas nós temos cartão de créditos aqui, pequena hobbit! – exclamou Merry. 

– Aqui está o meu cartão ouro do Banco Montanha Solitária. 

L lhe lançou um olhar mortal pelo pequena (afinal, era três centímetros maior 

que eles!), e A e P olharam abobadas para um cartão dourado e quadrado que ele 

mostrava. 

–  E o meu... – Pippin apressou-se em vasculhar os bolsos até encontrá-lo– é 

o cartão Mithril cliente especial! 

– Podem parar com o exibicionismo que eu já falei que eu hunfnunffufnu... – 

L não pode acabar devido à intervenção das amigas. 

– Me deixa ver isso, criatura! – P pegou os cartões enquanto A mantinha L 

de boca bem fechada – É de verdade! Tem até o desenho de um dragão! 

– E nós encontramos hobbits que tem cartões de crédito! – disse A como se 

tivessem resolvido todos os seus problemas financeiros – Enrola eles, L! 

– Hum-hum! – L sacudiu a cabeça negativamente em uma afirmação 

convicta de nem pense nisso, tia! 

– P, enrola eles pela L. – pediu A revirando os olhos e aplicando um feitiço 

de imobilidade na L que tentava desesperadamente se soltar. 

– Escuta, – P chegou para os dois hobbits que a olhavam sorridentes – temos 

uma proposta para vocês! 

L caiu paralisada ao fundo e os hobbits encararam P esperando uma 

explicação. 

– Desmaiou de emoção! – disse P abrindo um sorriso de vendedor de carros 

– Por causa da proposta! Sentem-se aqui que eu vou contar uma historinha. 

Ela fez os pequenos se sentarem como se fossem uma professora de pré e 

continuou: 

– Era uma vez uma hobbit com muitos cachinhos castanhos que faziam tóin-

tóin e muita bochecha que vivia feliz com uma velha tia hobbit em uma região 

afastada do Condado. Elas tinham muitas coisas de hobbits, tipo... aquelas coisas 

arredondadas que aparecem no filme, sabe? 



– P!  – A reclamou – Vai logo ao ponto! 

– Tá, tá... onde eu estava mesmo? Ah, sim, no viviam feliz . Então, um dia, a 

tia velha hobbit adoeceu e ficou muitos dias acamada. Como ela sabia que não iria 

viver para sempre, ela chamou duas elfas para que elas fossem tutoras da sua 

sobrinha, garantindo um bom futuro para ela. 

– E? – perguntou Pippin ansioso pelo fim da história. 

– E então a tia morreu. – disse ela dramaticamente – E desde então eu a 

minha colega aqui estamos viajando pela Terra-Média em busca de um hobbit que 

seja merecedor da promessa que fizemos a nossa grande amiga! 

– Mas vocês não tinham caído aqui de outro mundo? – perguntou Merry 

muito esperto. 

– É, mas é que... anhm... – P pediu mimicamente ajuda para A. 

– Isso é o que nós contamos para os candidatos a pretendentes! – disse A 

rapidamente respondendo a pergunta do hobbit – Para podermos conhecê-los 

melhor sem nos comprometermos. 

Os hobbits se entreolharam desconfiados. 

– E nós achamos que vocês são ótimos pretendentes para a nossa L aqui! – 

disse P tentando mostrar o máximo possível de dentes. 

O rosto do Pippin ficou iluminado de repente: 

– Verdade? – perguntou ele. 

– Mas nós somos dois, – disse Merry mostrando dois dedos para ela – e a 

hobbit só uma. Como fica isso? 

– Nós sabemos! – disse P mudando sua expressão normal para a de uma 

narradora de histórias de terror – Por isso teremos que impor-lhes um dificílimo 

desafio... Mas para isso precisamos dessa chave, e estamos desconfiadas que os 

brincos da L não cobrem nem o cafezinho. 

– Deixa eu ver se eu entendi. – disse Merry – Vocês querem os nossos 

cartões de crédito em troca de nos aceitarem como pretendentes da srta. L? 

–Sim! – disseram P e A com sorrisos de orelha a orelha. 

– E para isso, – ele continuou – nós dois teremos que enfrentar desafios 

mortais no qual podemos perder nossas vidas? 

A e P se entreolharam em dúvida. 

– Anhm... é. – P. 



– Ok. – disse Merry entregando o seu cartão. 

– Legal! – disse Pippin fazendo o mesmo. 

L, ainda estatelada e sem movimentos no chão, fez uma expressão de choro 

enquanto P e A embolsavam os cartões sorridentes. 

– O Pai Saru já acabou com o rei Theóden. – anunciou a elfa recepcionista – 

Me sigam, por favor. 

A, P, Merry e Pippin obedeceram a moça de 1000 anos. 

– HUUUUUUUMMMMM!!! – L tentou gritar para avisar que tinha sido esquecida 

na salinha.  

 

*** 

 

– Eu ainda não acredito que fizeram isso comigo! – resmungava L 

emburrada. 

– O que? – perguntou P já perdendo a paciência – Te esquecer na salinha de 

espera? 

– Não! Essa história de me casar com os hobbits! 

– Shiiiii! Caladas! – reclamou A. 

Eles foram levados para uma sala fria de pedra irregulares, onde estava 

posta uma mesa redonda com um palantír no centro. Eles foram mandados sentar 

e aguardarem em silêncio. 

– Eu ainda não consigo... 

– L! – disse A cerrando os dentes – É-para-pagarmos-nossa-ida-de-volta! 

–... Mesmo assim! Vocês não têm direito de... 

A porta abriu de repente e uma figura toda de branca, com cabelos e barbas 

prateadas de chapinha entrou: 

– Boa noite! – disse ele sem cerimônias sentando na sua cadeira, que era 

maior que as outras – O que queriam?... Esperaí! Eu não conheço vocês? 

A LAP se entreolharam: 

– Anhm... acho que não. – disse cautelosamente A. 

– Muito bem... – continuou ele meio desconfiado – Sou o Pai Saru e posso 

responder a quase todas as suas perguntas por um preço razoavelmente razoável! 

O que desejam então? 



– Queremos saber como voltar para casa. – disse L lançando um olhar 

rápido pra os hobbits que ainda a miravam abobados – O Mais rápido possível, 

por favor! 

– E onde fica a casa de vocês? – perguntou o adivinho. 

– ... – L. 

– ... – A. 

– ... – P. 

– Como será que eles conhecem nosso mundo aqui? – perguntou L parando 

para pensar no assunto. 

– É o seguinte, Sarumam... – começou P. 

– É PAI Saru aqui, elfa! – ele advertiu e depois sussurrou se inclinando na 

mesa para elas ouvirem – Se eu usar o mesmo nome continuaria ganhando o meu 

salário de bruxo que virou malvado. 

––Aaaaahhh!... Entendi! – P – Tá, Pai Saru, nós estávamos em um ponto de 

ônibus no nosso mundo, esperando um ônibus, obviamente, e daí eu achei uma 

vassoura. E quando peguei nela, um portal de abriu e nós caímos aqui nesse 

mundo! 

Pai Saru as observou em silêncio e depois disse: 

– E o que duas elfas e uma hobbit faziam fora da Terra-Média? 

L se adiantou na resposta: 

– É que nós não somos elfas e hunuuhfhnfuf... – mas foi impedida de 

continuar por A e P que taparam a sua boca. 

Elas sorriram amarelo para os hobbits, que felizmente, não haviam prestado 

muita atenção no que ela começara a falar. 

– Nós viemos do mundo de onde veio o Sauron Tolkien! – disse P – Não sei 

se o senhor lembra de um incidente quando a comitiva estava em Valfenda que 

ficou conhecido como O Um Anel Perdido? 

– Aaaaahhh! Sim, sim. – disse Pai Saru rindo, mas a sua expressão mudou 

para aterrorizada de repente – O QUE QUEREM AQUI?! VÃO INVADIR O 

NOSSO POBRE MUNDINHO TAMBÉM?! 

– Hunfuhunufnf... – L. 



– Allow! Foi um acidente! – disse A – Nós estamos aqui para o senhor nos 

mostrar como se volta! Olha, temos até cartões de crédito para pagar decentemente 

a consulta! – ela mostrou os cartões dos hobbits para ele. 

Ao ver os cartões os olhos do bruxo iluminou-se e ele mudou totalmente o 

seu tom de conversação. 

– Bom, nesse caso, – disse ele sorrindo – Eu posso ajudar vocês. Mas com 

uma condição! – ele ficou sério de repente – Não tenho relação nenhuma com a 

permanência de vocês na Terra-Média ou de quaisquer inconvenientes problemas 

que vocês possam causar, entendidos?! 

– (pisc, pisc) – LAP. 

– Estamos entendidos? – ele perguntou novamente. 

– Ok para mim, se pudermos voltar logo de uma vez. – L. 

– É, ok também. – P. 

– Vai logo com esse abracadabra, tio! – apressou-o A. 

– Silêncio!... Estou me concentrando!... Preciso de muito silêncio... 

– ... – L. 

– ... – A. 

– ... – P. 

– ... – Hobbits. 

– Muito silêncio... – Pai Saru colocou as mãos sobre o Palantír. 

– ... – L. 

– ... – A. 

– ... – P. 

... – Hobbits. 

– Silêncio total... 

– Como ele quer silêncio se ele não pára de falar? 

– Quieta, L! – P. 

– Shiiii! – A 

– ... – Hobbits. 

– … – Pai Saru. 

– ... – L. 



– ... – A. 

– Gruch, gruch, gruch, nhoc, gruch, gruch, gruch – P 

– Onde você arranjou essa bolacha, P? – perguntou L. 

– Da mochila da A! 

– EEEiii! Abriu minha mochila sem permissão?! Tem consciência do risco 

disso, P?! Ela poderia ter explodido na sua cara ou te jogado uma coisa gosmenta e 

viscosa! 

– UAU! – L. 

– Gruch, gruch, gruch... – P encolhendo os ombros. 

– O que é bolacha? – Pippin sussurrou perguntando para Merry. 

– Deve ser uma nova espécie de Lembas para viagem. – respondeu Merry. 

– SILÊNCIO!!! – Pai Saru com uma veia já latejando na têmpora. 

– ... – L. 

– ... – A. 

– ... – P. 

– ... – Hobbits. 

– Estou vendo... –  Pai Saru fechou os olhos e colocou uma mão na testa 

enquanto a outra permanecia no mesmo lugar – Estou vendo um elfo. 

– Loiro?! – P. 

– Sim. – respondeu o bruxo. 

– Se for o Legolas é mentira, porque ele não é loiro! Já assistiu Piratas do 

Caribe? 

– Sabia que vai ter mais dois filmes desse? – perguntou L. 

– L! P! Vão tirar a concentração dele! – A. 

– Ah, foi mal... – P. 

– O que mais o senhor vê aí? – perguntou L curiosa quase grudando o nariz 

no Palantír. 

– Eu vejo um elfo em Lórien. 

– UÊBAAAA! – P levou uma cotovelada da A – AAAAiii! 

– Ele está segurando um objeto estranho... Esse objeto é a chave que abre 

caminho para o mundo de vocês. 



– Nós vamos para Lórien?! – Perguntou P ansiosa. 

– E o que mais? – perguntou A – Só isso? Como nós vamos encontrar um 

elfo loiro no meio de um monte de elfos loiros? 

– Ah, vocês querem o nome? – perguntou Pai Saru com um sorriso bondoso 

– É o dobro do preço. 

– O QUÊ?! – LAP. 

– Glup... – Hobbits. 

– Ou preferem ficar procurando por um elfo em Lórien por toda a 

eternidade? 

– ... Ele é bem convincente, não? – A. 

– Eu não me importaria de ter que passar a eternidade entre elfos loiros. – P. 

– Alôô! – L – Vocês não são elfas de verdahunnuhufnuhfufh 

– Cuidado com o que diz perto de certas pessoas pequenas, L! – advertiu P 

tapando novamente a boca da amiga. 

– Tá. – decidiu A – Pode nos falar o nome do elfo, por favor? 

– Esperem um pouquinho que eu vou procurar no meu catálogo de seres da 

Terra-Média. 

– ... – L. 

– ... – A. 

– ... – P – Deve ser a lista telefônica deles. – tentou P. 

Pai Saru pegou um livro enorme debaixo da mesa e o depositou 

pesadamente em cima dela. 

– Ah! Aqui está! É Hans Jensen Hokens! 

– (pisc, pisc) – LAP. 

– É o nome de um tio-avô meu! – disse Pippin. 

– Que era primo em segundo grau do pai da minha mãe! – acrescentou 

desnecessariamente Merry. 

– Ok, valeu tio, ops, Pai Saru! Nós vamos para Lórien agora então. – disse A 

se levantando. 

– UÊBA! – P. 

– Eles ficam, né? – perguntou L apontando para os hobbits. 



– E ficarmos perdidas na Terra-Média? – perguntou incrédula A – 

Nananinanão! Eles vão ser nossos guias! 

Os hobbits abriram sorrisos brilhantes para L, que respondeu com um meio 

sorriso amarelo. 

– Então vamos! – disse P levantando-se do seu lugar e sendo seguida pelos 

outros. 

– Hum-hum! – Pai Saru fez-se ouvir, anda na sua cadeira –  Não estão 

esquecendo de nada, não? 

– Anhm... – A – Duas elfas, três hobbits, mochila da A... Acho que estamos 

levando tudo. 

– Eu estou falando do pagamento da consulta, suas forasteiras inúteis! 

– Aaaa... – P – Era só ter explicado melhor...  

 

*** 

 

L: Coisas que você deve saber sobre o Universo da LAP: Lição #04! 

P: Sala do cafezinho! 

A: Este é um anexo da sala das escritoras, onde também funciona a nossa central 

de monitoramento dos Bastidores. 

L: Essa sala é a nossa salvação em muitos momentos… principalmente por que ela 

tem um dispositivo que permite a quem está dentro não deixar quem está fora 

entrar. 

A: E quem consegue escrever sem café? 

P: Eu! 

L: … Ok, para a P, café é apenas um termo simbólico. Ela toma chazinho. 

A: Mas também há outras coisas na sala do cafezinho!... Quando não gastamos 

todo o nosso dinheiro com dvds, jogos, mangas ou gibis, nós compramos bolachas 

recheadas e chocolates! 

P: Antigamente também tinha cerveja amanteigada. Mas elas foram abolidas por 

decisão unânime dos personagens que não agüentava mais nossos, anhm, excessos 

de criatividade depois de algumas garrafas… 

L: Agora só fazemos cerveja amanteigada com sorvete e leite condensado! 

A: É bom! Tão bom que chega a doer os dentes! 

P: … Ei, que tal um intervalo? Merecemos, não? 

L: Pior, já está no cap 05! 

A: Ok! L pega o liquidi… Não, deixa a P pegar o liquidificador para ele chegar 

inteiro e você pega o sorvete! Ei! Ia! Vamos lá!  



 

CAP 05 – A caminho de Lórien 

 

– Pela estrada afora eu vou bem sozinha!... – P. 

– Hum-Hum! – LA. 

– Ah, é, mudando para a versão mais apropriada... De novo! Pela estrada a 

fora eu vou acompanhada de seres da Terra-Média! Vou buscar a outra ponte para... em... 

na... Ei! Assim não rima! Achem um final vocês! 

– Por que não volta para o I feel good ou fica quieta de uma vez? – 

perguntou A já não agüentando mais. 

– Não posso. Eu preciso cantar, mesmo não sabendo fazer isso direito, 

porque eu estou super muito redundantemente feliz! 

– ... – L. 

– ... – A. 

– Eu tô com fome! – L – Não agüento mais comer biscoito ou lembas e se 

esses hobbits tentarem me forçar a comer mais um cogumelo dizendo que são 

gostosos eu conto para eles que vocês não hunufhunfufnuufff... 

– Não conta nada, L! – A – Nós já vamos achar algo para comer... Talvez 

depois que atravessarmos aquelas montanhas nós achamos uma lanchonete 24hs. 

L estreitou os olhos para conseguir ver as montanhas ao longe. 

– Mas é muiiito longe! 

–  É! – P – A L está certa! 

– Eu tô?! 

– Desse jeito nós nunca vamos chegar a Lórien! Precisamos fazer alguma 

coisa! 

– ... O que, suas espertas? Alow! Aqui é a Terra-Média! Sem carros, sem 

busão, sem carroça ou charrete, sem burrinho ou mula... não, acho que mula tem, 

sem vassouras... 

– Isso! – L – Vamos de vassoura! 

– Ai, L! É o sol de novo, né? – P – Está afetando o seu sistema central. 

– Não, é sério! Vamos transfigurar alguns galhos em vassouras! 



– ... Gostei! – P – De que sabor era aquele cogumelo, L? Biotônico Fontoura? 

Se ele ajuda assim com as idéias brilhantes em horas difíceis acho que nós temos 

que levar uma boa reserva para casa! 

– Não foram os cogumelos! – disse L emburrada – Eu pensei sozinha. 

– Mas... – A olhou para trás e abaixou o tom de voz – E os hobbits? – ela 

apontou para os guias que estavam mais interessados na disputa de quem achava 

cogumelos primeiro do que guiá-las até Lórien – Os bruxos daqui não voam em 

vassouras! Aliás, os bruxos daqui são muito estranhos! 

– Ora! – P – Falamos para eles que é um poder élfico que nós ganhamos de 

Elberet devido a... hum... grandes coisas que nós fizemos! 

– ... – L. 

– ... – A. 

– ... É. – L – Se eles acreditaram na história que P inventou sobre mim, eles 

acreditam nisso. 

– Só tem um problema! – disse P de repente assustando as amigas. 

– O quê?! – LA. 

– Eu tenho medo de altura, se esqueceram? 

L e A se entreolharam.  

– Acho que precisamos de algo maior... – A.  

 

*** 

 

– Tá tudo bem aí, P? – perguntou A que guiava o tapete voador para a 

amiga que estava de olhos vendados e sentada bem no meio do tapete. 

P fez sinal positivo com a mão, já que estava totalmente indisposta em abrir 

a boca. 

– Eu ainda não entendi como que vocês encontraram um pássaro desses! – 

disse Merry – Eu nunca tinha visto nada igual. 

– Claro que não viu! – L –Somente nós, pessoas habilitadas, maiores de 

idade e vacinadas podem conduzir esse pássaro. 

– Ok, hobbitesses, onde fica Lórien? – perguntou A estreitando os olhos 

vendo o horizonte à frente. 

– Depois de Moria, – disse Pippin apontando com um gesto vago a frente. 



L e A se entreolharam. 

–E onde fica Moria? – Perguntou A. 

– Um pouco para cima de Isengard – respondeu Merry encolhendo os 

ombros. 

– ... – L. 

– ... – A. 

– ... – P. 

– ... E agora, A? – L. 

– Eu quero chegar em Lórien logo! – P, que se arrependeu logo depois de ter 

aberto a boca e se agarrando mais ainda no tapete. 

– Vamos ter que nos arriscar... Pelo menos aqui do céu é mais difícil de nos 

perdermos do que naquelas florestas lá em baixo. 

– Totalmente! – L. 

– Hum-hum. – P. 

– “Ei! Ia! Vamos lá!” – A. 

 

*** 

 

– UAU! – LAP. 

– Árvores grandes! – L. 

– Árvores majestosas! – A. 

– Elfos LIIIINDUS! – P babando. 

– P, se controla! – A – Temos que encontrar a chave primeiro. Depois te 

damos um recreio para você ser feliz para o resto da sua vida! 

– UÊBA! – P. 

– ... Mas como vamos achar essa dita cuja de chave de portal do além para o 

nosso mundo? – L – Cadê os elfos para acharmos o senhor elfo 

Hansnhasnhesennhokesn? 

– É mesmo, – A – Cadê os elfos, hobbits? 

– Hum... era para eles estarem aqui. – disse Merry. 

– É, eles estavam quando viemos da primeira vez... – Pippin – Quer dizer, 

na verdade eles apontaram flechas para as nossas testas, vendaram os nossos olhos 



e nos fizeram andar um monte pela floresta. Então, teoricamente, foram eles que 

nos encontraram. 

– Só que vocês pularam essa parte e já entraram direto no centro de 

Lothlórien. Então eu acho que os elfos estão esperando lá na borda da floresta – 

disse Merry olhando em volta em volta. 

A LAP se entreolhou: 

– Pois é. – disse L. 

– Nós sempre ou entramos antes da hora ou tarde demais. – disse A. 

– É, foi mal... – completou P – Mas já que não tem ninguém aqui, que tal 

fazermos um tour? 

– Mas nós já estamos em um  – disse L – Isso então seria um extra? 

– AAAHHHH!!! QUEM SÃO VOCÊS?! 

– AAAAHHHHH!!! – L, que se escondeu atrás dos hobbits. 

Uma mulher alta, loira, dos olhos azuis e orelhas pontudas (que obviamente 

era uma elfa), apareceu em uma escada que circulava um tronco. Ela descia 

correndo e parecia bem histérica. 

– O QUE ESTÃO FAZENDO NO NOSSO BOSQUE, INTRUSOS! NÃO 

PODEM AAAAAAAHHHHHHHH! (BAM) AAAAHHH! (BAM) (BAM) (BAM) 

(PLOFT) – ela desceu rolando pelos últimos degraus.  

Os dois hobbits correram para ajudar a elfa a se recompor e retirar as folhas 

secas do cabelo. 

– Machucou, Florzinha? – perguntou Merry. 

– Que tombo, hein! Quebrou alguma coisa? – perguntou Pippin. 

– EI! – L – Vão me trocar por ela?! Nem se subirem um em cima do outro 

conseguem ficar da altura dela! 

– Ahá! Ciúmes, L! – P. 

– NÃO! – L disse rapidamente – Só birra! 

– Por que voltaram, pequenos? – a elfa perguntou amavelmente para os 

hobbits – E por que trouxeram esses seres estranhos com vocês? 

– OPA LÁ, TIA! – A – Somos elfas, ok?! 

– Elfas? – a elfa legítima sorriu desdenhosamente – Eu conheço todos os 

elfos que vivem nessas terras, e posso garantir que vocês não são elfas! 



– Estas são elfas guardiãs, Florzinha! – explicou Pippin. 

– Elas viajam a procura de pretendentes ideais para a senhorita L. E 

adivinha! Nós somos pretendentes ideais! 

– Sei... E eu posso saber o que essa hobbit tem de especial para ter duas elfas 

guardiãs que eu nunca vi na vida? – perguntou a elfa incrédula. 

– Bom... ela... o que é que ela tem mesmo, Merry? 

– Os cachinhos que fazem Tóin-tóin e mais alguma coisa que eu não lembro. 

O que era mesmo? 

– Anhm... a amizade e a dedicação nossa para com a tia dela e isso sem 

contar a promessa que fizemos. – disse P mecanicamente. 

– É isso! – disseram os Hobbits abrindo um sorriso de orelha-em-orelha para 

a elfa. 

– Hunf, certo... E como entraram aqui? Lothlórien foi lacrada para estranhos. 

Ninguém entra nem pelo norte, nem pelo sul, muito menos pelo oeste ou leste! Ou 

quaisquer outras daquelas flechinhas que aparecem nos mapas do senhor Elrond! 

– Nós viemos pelo eixo 90º! – disse L – Lá do alto! 

– O Pai Saru nos mandou aqui para encontrarmos o elfo Hans Jensen 

Holkens! – disse P. 

– Hans Jensen Holkens?! – os olhos da elfa estreitarem-se de um jeito 

ameaçador –O que querem com ele? 

– Anhm... conversar? – disse A estranhando o olhar. 

– Hans Jensen Holkens não tem nada para conversar com falsas elfas! E 

mais, ele nem está aqui! Então adeus e voltem para o lugarzinho de onde vieram! 

Rápido que eu não tenho minha eternidade inteira para gastar com vocês! Vão! 

– Esperai! – L – Nós precisamos falar com esse tal elfo para podermos voltar! 

A elfa suspirou zangada colocando as mãos nos quadris e disse: 

– Hans Jensen Holkens não está aqui, eu já falei! Ele foi para a batalha contra 

as forças de Sarumam no abismo de Helm! 

– Aaaahhh! – AP. 

– Sério que viemos até aqui de varde?! 

– E agora?– perguntou P dramaticamente– Vamos ficar aqui esperando até 

eles voltarem? 



– Mas... e se eles não voltarem? – L – Não sei vocês se lembram, mas tem um 

elfo que morre nessa batalha! 

– Só há uma coisa a fazer então! – disse A voltando para o tapete voador – 

Vamos para Helm! 

 

*** 

 

A: Só a gente para enfiar uma elfa patty na história, né? 

L: Só… 

P: … e o pior é que ela não é baseada em ninguém. 

 

 

Cap 5 1/2 - A caminho de Helm 

 

– Vocês além de falsas são loucas! Se fosse de nossa natureza voar, 

nasceríamos com asas! – reclamava a elfa em altos brandos. 

– Olha, tia! – L – Se você estiver enjoada vai para o meiozinho do tapete 

junto com a P, vai. 

– Como ousa falar assim comigo, sua ser desclassificada de bochechas 

anormais! Eu não sou e nunca serei sua tia! 

– É modo de fala, Lindinha. – resmungou A que tentava guiar o tapete 

aturando as discussões ao fundo. 

– É Florzinha! – corrigiu a elfa ao mesmo tempo que gritava e fechava os 

olhos com força devido a descida súbita para aterrissar do tapete. 

A LAP, os hobbits e a bagagem extra pousaram suavemente no pátio em 

frente a fortaleza de Helm. Tudo estava em silêncio, e um vento baixo arrastava 

redemoinhos de poeira anunciando um temporal para logo mais. 

– E-eu-nu-nunca-ma-mais... – conseguiu dizer a elfa em meio a tremedeira 

que se encontrava ao descer do tapete ajudada pelos hobbits. 

– Não precisa mais de escândalo, Docinho. – disse A guardando o tapete 

dentro da mochila. – Você fica aqui e não vai mais com a gente! 

– É FLORZINHA! – gritou a elfa se recompondo rapidamente e jogando 

longe os dois hobbits quando tapou as orelhas pontudas com as mãos, para tentar 

se acalmar. 



– Ei, não deveria estar rolando uma pancadaria feia poraquí com um monte 

de orcs voando e Iás! Zóins! E Kamehamehas?! – perguntou L. 

– É mesmo... – estranhou P olhando em volta – Está tudo tão cal... 

P não pode terminar. Um raio riscou o ar e atingiu uma árvore seca ao 

longe. Seguido do trovão, o chão começou a tremer e urros foram ouvidos a 

distância, como se fossem gritos de guerra. 

– Ho-ou... Eu acho que os orcs ainda não tinham chegado! – disse L se 

escondendo atrás das amigas. 

– Temos que entrar! – disseram os dois hobbits juntos. 

Os seis correram para as portas da fortaleza e começaram a bater pedindo 

para abrirem. No horizonte, já era visível o exército de orcs que se aproximavam, e 

a chuva estava começando a cair. 

– Não tem jeito! – disse A – Eles estão muito concentrados na cena para nos 

ouvirem! Temos que procurar outro lugar para nos escondemos! 

– Ali! – P apontou para as montanhas a direita da fortaleza! Vamos tentar 

ali! 

– Eu vou ficar! Com certeza o meu amado Hans Jensen Hokens vai vir me 

salvar assim que me avistar aqui! 

– Ok, então fica, Menina Super Poderosa! Mas nós não vamos voltar para te 

buscar! – disse A já sem paciência iniciando a corrida desesperada a procura de um 

abrigo nas montanhas. 

– FLOR-ZI-NHA! – soletrou a elfa quase chorando e decidindo correr atrás 

dos outros. 

*** 

– Que bom que conseguimos abrir esse buraco aqui! – disse L ajeitando os 

cachinhos – Mais um pouco de água e meus cachinhos iriam ficar lambidos! 

– Fecha logo isso, P! Antes que nos vejam! 

P recolocou a pedra, que havia levitado com um feitiço, no seu lugar de 

antes. Eles ainda tiveram um vislumbre da batalha sangrenta e molhada que se 

iniciava no lado de fora. Tudo ficou escuro e as três acenderam as suas varinhas. 

– Que lugar será esse? – perguntou Pippin olhando em volta. 

– Uma toca de anão? – sugeriu a elfa verdadeira. 



– Olha! – L apontou para mais adiante da caverna – Tem escadas ali! Elas 

devem levar para o castelo da fortaleza! 

– Ah! Que bom!  – disse a elfa seguindo para lá – Vou ter companhia de 

gente decente!... Melhor! Vou ter companhia de centenas de bravos guerreiros que 

vão querer me salvar! 

– ... – L. 

– ... – A. 

– ... – P – Só nós mesmo para conseguirmos encontrar uma elfa com 

síndrome de patricinha em plena Terra-Média! 

Por fim, eles acompanharam a elfa pelas escadas que pareciam não acabar 

nunca. Depois de mais de 10 pit-stops para repor o fôlego, eles chegaram em frente 

a uma porta de pedra repleta de runas antigas. 

– Lê aí, elfa sabida! – pediu A. 

– Não faço a mínima idéia. Não é nenhuma língua que eu já tenha visto. 

– Bom, então teremos que abrir essa porta. Será que tem algum truque como 

os portões de Moria? – perguntou P. 

– Tomara que não – Murmurou A – Ei, hobbits! Ajudem a empurrar aqui! 

– Empurrem vocês, ora! Já estão com os nossos cartões de crédito, mesmo! – 

disse Merry. 

– É! E ainda não passamos por nenhum teste! – reclamou Pippin. 

– Acontece que o desafio só pode ser feito depois que encontrarmos o que 

procuramos! – explicou A. 

– L! Manda eles ajudarem! 

– O que estão fazendo aí parados, seus molengas?! Não estão vendo que três 

senhoritas estão precisando da ajuda de dois bravos e corajosos hobbits aqui?! 

Os hobbits não perderam mais tempo e correram para ajudar a empurrar a 

porta. 

– É isso aí, L! – P – Está pegando o espírito da coisa! 

De repente, luzes começaram a aparecer nas runas e quando todas estavam 

iluminadas uma passagem abriu. Ofuscados pela luz intensa, eles não conseguiram 

ver o que tinha lá, mas duas vozes eram audíveis. 

– Ai, ai, ai, aiai, Zórdon! Intrusos! O que vamos fazer? 

– Deixe-os entrarem, Alfa 5. Parece que os escolhidos vieram até nós! 



A intensidade da luz diminuiu e eles puderam ver uma sala toda equipada 

com sofisticadas luzinhas de pisca-pisca e botões coloridos em grandes caixas de 

alumínio. A frente da sala existia um cilindro enorme de luz com o rosto de um 

careca dentro, e em volta do cilindro estava um robozinho com cabeça de disco 

voador que andava todo desengonçado. 

Quando eles entraram na sala, o careca os saudou: 

– Sejam bem vindos, escolhidos! Há muito tempo eu trabalho na procura de 

jovens dotados de dons especiais para ajudar no combate de forças especiais so 

mau! Mas hoje vocês vieram até nós, o que comprova que a lenda dos pré-

destinados estava certa! Isso quer dizer que vocês são a maior força que o universo 

já... 

– EU SEI QUEM SÃO VOCÊS! – L quase saiu pulando até perto no cilindro. 

– Como? – perguntou o careca um tanto confuso por ter sido interrompido 

tão bruscamente. 

– Vocês foram os meus heróis depois de as Tartarugas Ninjas e o Capitão 

Planeta! 

– Ai, ai, ai, aiai! Eu estou achando que eles são muito diferentes dos outros 

jovens que nós já recrutamos, Zórdon! Olha as orelhas deles! 

– É mesmo! – P – São daquele Power Rangers bem antigo, né? Daquele que 

dava para ver o isopor dos prédios e o zíper das fantasias! 

– É! – L. 

– Aff, por Merlim! – A – O que esses caras estão fazendo na Terra-Média?! 

– Eu lá vou saber? – disse L encolhendo os ombros. 

– Manifestem-se moradores daqui! – exigiu P para os hobbits e a elfa – 

Como viemos parar em um remake de programa de super-heróis japonês?! 

– Não faço a mínima idéia. – Merry. 

– Eu não leio muito o jornal, sabe... – Pippin. 

– Eu nunca saio de Lothlórien! – Florzinha. 

– Eu convoco uma mesa triangular da LAP, agora! – A. 

As três juntaram as cabeças e sussurravam para que os outros não 

pudessem ouvir. 

– E agora? – P. 



– Será que eu entendi? Ele disse que nós somos escolhidos para sermos 

Power Rangers? – L. 

– Eu quero ser a rosa! –P. 

– Não podemos ser Power Rangers! – A. 

– Por queeeee?! – LP. 

– Porque já somos bruxas, turistas na Terra Média,  WIBs, escritoras de fics, 

lunáticas, universitárias, atrizes, autoras de peças de teatro, e até já fizemos aquele 

curso intensivo Jedi, lembram? Temos muitos compromissos! Não teremos Time 

para salvar o mundo toda a semana! 

– Ah, é... – P. 

– Às vezes eu me esqueço dessas coisas... – L. 

– Mas o que vamos fazer, então? 

– Temos que encontrar o elfo! Vamos pedir para o cabeção onde é a saída! 

– Boa idéia! – L. 

– Ainda bem que alguém pensa aqui! – P. 

– Tá... quem pergunta? – A. 

– L! – P. 

– A! – L. 

– P! – A. 

– ... – L. 

– ... – A. 

– ... – P. 

– Pedra, papel e teeeesoura! – A. 

– AHÁ! Tesoura corta papel, P! – L. 

– E pedra quebra tesoura, L! – A. 

– E papel embrulha pedra! – P. 

– ... – L. 

– ... – A. 

– ... – P. 

– Ei! Vão demorar muito ainda?! – quis saber Florzinha. 



– Calmaê, tia! – L. 

– Tá, quem colocar mais dedos vai pedir! – P. 

– Isso! – AL. 

– 1, 2, 3, já! – P. 

– 1! – L. 

– 0! – P. 

–-1! – A. 

– EIIII! – L – Não vale assim! 

– Claro que vale, L! Vai lá e pergunta para ele! – P empurrou a amiga. 

– Ma-mas, vocês já me fizeram ficar noiva de dois hobbits! Por que eu tenho 

que perguntar? 

– Foi o destino, L! – disse A com uma mão sobre a testa e a outra, aberta e 

com o braço esticado, na direção da L... de repente um som vindo de não-sei-de-

onde-ltda, tocou suavemente: Já estava escrito!... – EI! NÃO EXAGERA!... VOLTA A 

CENA! 

–Ok... Mas se eu falar besteira não reclamem depois!... Hum-hum, senhor 

Cabeção, quer dizer, senhor Zórdon? Sabe, a gente não quer ser Power Rangers e 

defender o planeta contra forças malvadas alienígenas. Na verdade nós já 

travamos uma batalha de vida ou morte contra as provas finais e o Movimento 

Matem as Autoras da DP. Então, infelizmente, não podemos aceitar o seu convite. 

– Oh, nesse caso, – Zórdon – acho que a Terra pode esperar mais 10 mil anos 

ou até a próxima temporada. 

– Anhm... e o senhor poderia nos dizer como chegar em Helm? 

– Helm? Que planeta é esse? 

– Na verdade... eu não sei... Ei? – Para as amigas – Em que planeta fica a 

Terra-Média? 

– Anhm... Dentro do livro O Um Anel? – sugeriu P. 

– Faz uma pergunta que ele entenda, L! – A. 

– Bem, como fazemos para sair dessa caverna pela qual viemos? 

– Muito simples! – disse Zórdon amigavelmente – Saiam por onde entraram 

e sigam sempre em frente! Mas o que tem além dessa saída é proibido para seres 

inferiores como nós. Não me responsabilizo pelo que pode acontecer com vocês! 



L agradeceu e voltou para as amigas: 

– Tô com medo agora! 

– Não deve ser pior do que ficarmos presas nessa montanha ou virarmos 

Power Rangers! – A – Vamos voltar! 

– Tchauzinho, seres estranhos! – acenou alegremente o robozinho antes de 

fechar a porta pela qual eles haviam entrado. 

Eles caminharam por mais um bom tempo, tendo como trilha sonora a voz 

da Florzinha contando as proezas o seu Hans Jensen Hokens. 

– Uma vez eu cai em um poço muito fundo, daí eu fiquei cantando a Balada 

do Quem me Tira até ele aparecer com os raios de sol iluminando o seu lindo cabelo 

quando... 

– AAAAHHH! Por Merlim! Posso enfeitiçar ela agora?! – perguntou A que 

não agüentava mais ouvir ela falando. 

– Duvido que o seu loiro seja mais incrível do que o meu! – começou P 

também– Uma vez um salgueiro assassino me jogou pelos ares e ele deixou de 

ganhar uma partida de quadribol para me salvar! (Vide LAP vai a Hogwarts) 

– Um jogo de quê?! 

– Qua-dri-bol, Rosinha! Daí ele me trouxe um buquê de flores carnívoras 

famintas que... 

– Ai, eu mereço... – A. 

– ... e daí nós montamos um site onde postamos todas as nossas aventuras! – 

L tagarelava alegremente com os hobbits que ouviam aqueles montes de coisas 

desconhecidas abismados – Só que a semente da discórdia foi plantada nos 

coraçõezinhos dos nossos personagens  eles fundaram o MMADP! Sabem o que é 

MMADP? Movimento Matem as Autoras da Dois Passados! 

– Ooooohhh! – Hobbits. 

– Pois, é! Daí então nós viramos WIBS depois que descobrimos sobre o 

Projeto LAP e... 

– Chega, L! Eles não estão entendendo nada! – A. 

– EU dei para o MEU loiro um super tamaguchi amarelo original made in 

Taiwan e comprado em uma loja exclusiva no Paraguay, shopping Jebai, terceiro 

andar! 



– E EU dei para o MEU amado loiro o nosso amuleto precioso para ele levar 

nessa batalha! Não existe outra coisa igual nessas terras! O próprio Gandalf falou 

que ele só pode ter vindo de outro mundo! 

– Pois EU...  

– O QUÊÊÊÊÊ?! – A – O Gandalf disse o quê?! 

– Que o nosso amuleto, símbolo do nosso eterno amor, só pode ser de algum 

outro mundo! Por que aqui não existe uma substância igual ou parecida com 

aquela com que ele foi feito! 

– AHÁ! – A só faltava pular de felicidade e perguntou para as amigas que a 

olhavam sem entender nada – Ouviram? Esse só pode ser a ponte que nos levará 

de volta para o nosso mundo! 

– Será? – perguntou L. 

– Ele está com o Hansjnejnjsnjsnholnn! Então só pode ser este! – A. 

– Como você é observadora, A! – P –Mas o nome é Hans Jensen Hokens. 

– Oh-ou! 

– Ho-ou, o que? – L perguntou para os Hobbits. 

Eles apontaram para frente e as outras olharam. Havia um grande painel de 

madeira onde estava escrito em garranchos: 

FIM DA LINHA, ORCSISSS! 

GOLLUN PASSOU PORAQUÍ! 

– Ai, ai... Vamos ter que voltar? – perguntou P olhando para o longo 

caminho por qual vieram. 

– Sabe, eu estive pensando – disse A – Isso me lembra um tanto Moria. Será 

que não tem um monstro-demônio de tempos imemoráveis só esperando para que 

criaturas inocentes como nós caiam na sua armadilha? 

– GRRRRR! 

– AAAAAAHHHHH! – L – UM BICHO! EU OUVI UM BICHO 

ROSNANDO!!! 

– GRRRR, NÃO ACREDITO QUE SAI DE LÓRIEM COM ESSES SERES 

DESCLASSIFICADOS E ENTREI NESSE BURACO IMUNDO PARA CHEGAR A 

LUGAR NENHUM! EU QUERO SAIR DAQUI!!! – no seu acesso de fúria, 

Florzinha chutou a placa de Gollun que bambeou até despencar no chão com força, 

causando uma rachadura. 



– Calma, Dondoquinha!– P – Nós... 

 –É-FLOR-ZI-NHA!!! – ela pisou forte no chão acompanhando cada sílaba 

do nome – FLOR-ZI-NHAAAAAAAAA!!! 

A rachadura aumentou de repente e todo o chão cedeu, levando elfas e hobbits 

junto.  

 

*** 

 

L: Cap enorme esse, não? 

A: Justamente por isso foi dividido em dois! 

L: Mas bem que a culpa foram dos elfos que não esperaram a gente chegar em 

Lórien e debandaram para a guerra! 

P: Ei, não culpe os elfos loiroslindosmaravilhosos! 

L: … 

A: … Continuando a história… 

 

Cap 06 – Hans Jensen Hokens (pronunciasse Rãns geinsein 

Houkeins) e o amuleto do amor eterno de Florzinha 

 

Os seis e os escombros caíram no meio de um salão onde parecia estar tendo 

uma grande comemoração. Tossindo e batendo a poeira das roupas, eles se 

levantaram e encararam aquele mundaréu e olhares interrogativos. 

– Ai! – reclamou P – Cai em cima de alguma coisa estranha! 

– SAIA DE CIMA DE MIM, SUA PIRRALHA TOLA!!! 

– Ah, foi mal, Gandalf! – P saiu de cima do velho mago que pôs-se em pé 

com a ajuda do seu super-new-cajado. 

– Peregrin! Meriadoc! – exclamou ele fazendo as janelas tremerem – Onde 

estavam e como chegaram aqui?! Não era para nos encontrarmos ainda! Vocês 

deveriam estar no entebate! 

– Ah, Gandalf! Eles falam muito devagar! – disse Pippin – Não agüentamos 

ficar lá por mais de 10 minutos! 

– Fomos dar um volta e encontramos as guardiãs da srta L (com a srta L, é 

claro.), e resolvemos escoltá-las pela perigosa jornada que estavam empenhando 

em busca de uma coisa que ainda não entendemos direito o que é. 



– MAS COMO VOCÊS FAZEM UMA COISA DESSAS! VOCÊS DEVERIAM 

NESTE MOMENTO ESTAR ATACANDO ISENGARD JUNTO COM OS ENTS, 

HOBBITS INUTEIS!!! 

– Não eram tolos, não? – murmurou L perguntando. 

– Quieta, L! Acho que ele se esqueceu de... 

– EEEEE VOCÊS, SUAS SEM MUNDO! – ele trovejou – EU FALEI QUE 

VOCÊS NÃO PODERIAM ATRAPALHAR O ROTEIRO! 

– Pois é, né... – P. 

– Tivemos alguns contratempos como FICARMOS AMARRADAS EM UMA 

ÁRVORE! – provocou A. 

– Isso foi engraçado! – riu-se Gimli. 

– Não foi não, ô gnomo de jardim de vampiro! – disse L emburrada e 

apontou para os hobbits– Agora eu fiquei noiva deles!  

– Mas já sabemos como voltar, para casa! – disse P tentando acalmar os 

ânimos antes que elas fossem amordaçadas novamente. 

– Por acaso conhece elas, Gandalf? – perguntou Pippin perdido. 

– HANS JENSEN HOKENS! 

– FLORZINHA! 

A música tema dos encontros entre prof. Girafales e dona Florinda começou 

a ser tocada ao fundo e em câmera lenta os dois elfos correram um em encontrou 

ao outro. 

– ALTO LÁ, ELFOS INTROMETIDOS! – Gandalf acabou com a cena 

aparecendo entre os dois amantes e dando uma cajadada na cabeça de cada um – O 

hobbit ME fez uma pergunta e EU ia responder! NÃO CORTEM JAMAIS A FALA 

DE UM VELHO BRUXO SÁBIO COM UM CAJADO PODEROSO! 

– Wow! – LP. 

– Gravar isso para evitar eventuais cajadadas. – sussurrou P para as amigas. 

– Respondendo a sua pergunta, Pippin – continuou o bruxo – Sim, conheço 

esses seres anormais! – ele apontou para a LAP (com sorrisos enormes e dedinhos 

em V) 

– Ah, – disse Pippin – Então deve saber que elas são elfas guardiãs que 

procuram por um pretendente ideal para a srta. L! 

– Claro que eu sei! Um sábio como eu sabe de tu... O quê?! 



– Nada não, Gandalf! – P tentou distraí-lo – É que eles andaram comendo 

muitos cogumelos, sabe. 

– É, – ajudou L – e me fizeram comer também! 

– Mas isso tudo não importa porque já arranjamos um meio de voltarmos 

para o nosso mundo! – concluiu A. 

–É? E por que não foram ainda? – perguntou o velho cruzando os braços e 

lançando para elas um olhar desconfiado. 

– Por causa dele! – a LAP apontou para o elfo que ainda sentia o castigo por 

ter interrompido o grande Gandalf, agora versão branco puríssimo. 

– E, por Elberet! O que o Hanbshenjnenmsnãoseidasquantas tem a ver com 

vocês? 

–Ele está com a nossa passagem de ida para o LAP World, quer dizer, para 

onde moramos oficialmente. 

– Aaaaaah... – Gandalf lançou um olhar interessado para o elfo que 

finalmente tinha conseguido alcançar a sua amada ao fundo – Quer dizer que ele é 

o culpado? Pois eu vou mostrar a ele que não se deve deixar vocês três soltas assim 

no mundo alheio e... 

– CALMAÊ! – as três puxaram o bruxo impedindo-o de estrangular o elfo. 

– Não se esqueça que precisamos dele para voltar! – lembrou P. 

– Ah, é... – Gandalf – Então, por que não voltam de uma vez?! Desde que 

despencaram em cima de mim atrapalhando a comemoração, – ele apontou para 

uma mesa com um self-service fartamente preparado – vocês não... 

– COMIDAAAA!!! – L correu para lá deixando as palavras de Gandalf 

flutuando no ar. 

– Anhm, sabe como é, né Gandalf. Ninguém consegue chegar a lugar 

nenhum de barriga vazia. E nós já superamos as nossas expectativas! – P 

acompanhou a amiga. 

– E isso sem contar o fato de que não comemos nada além de cogumelos, 

lembas e biscoitos! – A também não resistiu.  

Gandalf suspirou derrotado e balançou a cabeça negativamente vendo as 

três furarem fila na maior cara dura: 

– Eu devia ter deixado O Um Anel perdido para sempre... 

*** 



– Sabem o que isso me lembra? – P perguntou para as amigas analisando a 

singela mesa de comemoração dos guerreiros da batalha de Helm – Aqueles filmes 

da idade média que tem tudo quanto é tipo de carne assada sobre a mesa e o 

pessoal come com as mãos mesmo. 

– Não. – discordou A mordendo um grande pedaço de frango – Isso lembra 

Mc’Donnalds.  

– Essa mesa lembra casamento do interior! – L – Só falta um baile para ficar 

igualzinho. 

No mesmo instante uma música começou a ser tocada e os dois hobbits 

subiram em cima de uma mesa e começaram a cantar e a dançar. 

– Agora sim é uma festa de casamento do interior! – falou L de boca cheia. 

– Pelo menos eles não fugiram tanto do roteiro. – comentou A – Só que essa 

cena não deveria acontecer bem aqui e não exatamente nesse momento... Acho que 

nós bagunçamos um bocado as coisas... 

– On eteza! – concordou L com a boca mais cheia ainda. 

– Não acha, P?... P?... O que vocês...? 

P estava concentrada lançando um olhar mortal para a outra extremidade 

do salão, onde Legolas tentava se esconder desesperadamente dela. 

– Eu já volto! – disse ela decidida largando seu pedaço de carne. 

– P! Não ouviu o que eu acabei de dizer? Já zoamos demais com a 

continuidade da história! Está na hora de voltarmos! 

– Claro que vamos voltar!  – disse P saindo sem nem ao mesmo olhar para 

as outras duas – Mas primeiro eu tenho umas contas para acertar com um certo ser 

loiro! 

– Ai, Por Merlin! – A – De novo com isso! 

– Ela deve mesmo estar zangada... Ela nem acabou de comer o frango!... 

Mais um pedaço, A? 

– Isso não é frango, L! – A – Só essa coxa dá uns dois frangos inteiros! 

–... Sério? – perguntou L olhando assustada para a coxa que estava comento 

– Parece frango... tem gosto de frango... O que é então? 

– Pergunte aos seus Hobbits. – A apontou para trás da L onde os hobbits 

estavam parados com sorrisos imensos. 

– Ah, que bom que vocês estão aqui! – L – Podem me dizer o que...  



– A senhorita dança conosco? – perguntou Merry sem ouvir o que ela dizia. 

– O quê? – L. 

– Precisamos de mais um hobbit para podermos fazer os passos de Os três 

hobbits foram passear (P: além das montanhas para brincar)! – explicou Pippin. 

– Ma-mas... eu não sei dançar! 

– Não seja modesta, srta L! – Merry a puxou para fora da mesa – Todo o 

hobbit que já aprendeu a ficar de pé sabe dançar! 

– Mas eu não! A! Me salva! 

– Para falar a verdade, L, até a P resolver as suas pendências com o Legolas, 

temos um bom tempo. Aproveita e ensina alguns passos que você sabe para eles! 

– ... Não deixa ninguém pegar a minha coxinha da Terra-Média, então! – 

pediu L ainda meio relutante acompanhando os hobbits. 

– Pode deixar, L, eu cuido!... – A observou até L sumir em meio a 

comemoração, e depois avistou P do outro lado puxando os cabelos de Legolas 

para ter certeza da sua autenticidade – Bom... Acho que está na hora de eu me 

divertir um pouco também...  

*** 

– E depois, Hanzinho, elas me fizeram andar um monte naquela caverna 

horrorosa que nunca tinha fim! E se não fosse por mim, ainda estaríamos todos 

presos lá! Elas são horríveis! Acredite, Hans, não chegue nem perto delas que é 

para o seu próprio bem... Principalmente daquela magrinha ali! 

– A que está puxando o cabelo do Legolas? – perguntou Hans apontando. 

– É. – confirmou Florzinha sussurrando – É a que eu menos confio! 

– ALOW! – A. 

– AAAAAAHHHHHHH! – os elfos pularam dos seus bancos assustados. 

– Já deu tempo de matarem as saudades? 

– Anhm... – Hans olhou para A e perguntou para Florzinha – Essa é a que 

conduziu o estranho pássaro achatado sem cabeça até aqui? – a elfa confirmou com 

a cabeça e ele perguntou para A entusiasmado – Eu posso voar também?! 

– HANS JENSEN HOKENS! – gritou Florzinha indignada. 

– Hum-hum, quer dizer, isso parece ser arte mágica maligna! Onde 

conseguiram? 



– Ah, o tapete? – A – Da minha mochila!... Bom, mas me contem uma coisa, 

e aquele tal amuleto do eterno amor que vocês têm? Onde está? 

Florzinha apontou para uma corrente que tinha em volta do pescoço e disse 

orgulhosa: 

– Feito do material mais raro que jamais será encontrado novamente na 

Terra-Média! E esse relevo de flor mostra que ele estava destinado a ser meu! 

– ...Mas isso é plástico! – o queixo de A caiu – Eu estava esperando no 

mínimo Adamantina! Esse anelzinho vem com qualquer chiclete duro e sem gosto 

que dão nas mercearias para completar cinco centavos!... E isso não é uma flor! É 

uma joaninha e muito mal feita por sinal! Olha as sobras de plásticos dos lados 

aqui... 

– Não toque no MEU anel! – advertiu Florzinha. 

– Fale baixo, Flor! – pediu o elfo – Tem homens aqui que procuram O Um 

Anel! Podem achar que é esse! 

– É mesmo. Perdoe-me, meu Hanzinho, eu às vezes me esqueço do que 

acontece nesse mundo a nossa volta... 

– Anhm... quer dizer que também tem homens atrás desse anel? 

– Sim. – confirmou o elfo – Uma vez fui para Gondor como mensageiro e 

acabaram descobrindo o nosso amuleto. Eles me ofereceram muitos tesouros e 

poder em troca do anel, mas assim que pensei em como a Florzinha iria reagir 

quando soubesse o que eu tinha feito, desisti. Acredite, – ele sussurrou para A – o 

mau humor dela dura séculos! Então eu fugi. 

– Quer dizer, – perguntou A com um estranho brilho nos olhos – que 

Gondor daria qualquer coisa em troca desse anel porque acham que ele é o Um 

Anel? 

– É. 

– Wow... OLHA! UM AVIÃO! – A apontou para uma janela. 

– O quê?! – os dois elfos olharam. 

– ... – Hans. 

– ... – Florzinha – ... Não vi nada... 

– Nem eu... o que é um avi... Onde ela foi? – o elfo procurou em volta se 

achar ninguém. 

– Até que enfim ela se foi! – suspirou aliviada a elfa – Não suporto mais 

essas... 



– O anel! – Hans. 

– O que tem o... – Florzinha pegou na corrente que estava sem o amuleto e ficou 

branca.  

 

*** 

 

– Cabeça, ombro, joelho e pé! Joelho e pé! – L. 

– Cabeça, ombro, joelho e pé! Joelho e pé! – Hobbits. 

– Olhos, ouvidos... – L. 

– Boca e nariz! – Hobbits. 

– Cabeça, ombro, joelho e pé! Joelho e pé! – L e hobbits. 

Os três agradeceram com uma grande reverência os aplausos fervorosos. 

– Ah, vocês aprenderam mais rápido que o meu papagaio! – disse L para os 

noivos – Ele empacou no pé e até hoje mistura com o Atirei um pau no gato depois 

dessa parte!... Isso sem contar que ele não sabe dançar os passos... 

– AAAAAAAAAAAAHHHHHHH!!! – um grito medonho paralisou todos 

no salão – O MEU AMULETO!!! ELA ROUBOU!!! 

P correu até onde L estava, esquecendo de soltar o Legolas e trazendo ele 

junto, no instante em que uma Florzinha vermelha de raiva vinha até o meio do 

salão. 

– O-QUE-PENSAM-QUE-ESTÃO-FA\ZENDO?! – ela perguntou entre os 

dentes. 

 Percebeu que segurava um punhado de cabelo loiro na mão e soltou 

dizendo: 

– Ops, foi mal! Eu sei que ele é um príncipe e tudo mais, mas eu precisava 

tirar uma dúvida cruel que pesava no meu coraçãozinho. 

– Eu só estava ensinado os tampinhas uns passos diferente! – defendeu-se L 

– Agora eu ia ensinar Ragatanga, sabe, mas... 

– ONDE ESTÁ AQUELA OUTRA ELFA?! 

– ...Cadê a A? – perguntou P procurando em volta. 

– Ah! Meu frango! – L – Eu pedi para ela cuidar do meu frango e ela não 

está mais na mesa... nem o meu frango... 



– NÃO QUERO SABER DE FRANGO! EU QUERO SABER ONDE ESTÁ E 

O QUE FEZ COM O MEU AMULETO DO AMOR ETERNO!!! 

– ... – L. 

– ... – P. 

– Se a A estava aqui,– começou L contando nos dedos –  e o amuleto 

também, e agora o amuleto sumiu, e a A também, quer dizer que os dois sumiram 

ao mesmo tempo?! AAAH!!! OS WIBS SEQÜESTRARAM A A DE NOVO E 

LEVARAM A PONTE JUNTO! 

– NÃO, L! – P. 

– ... não? – L. 

– Foi a A quem fugiu com a ponte! – P – Só que isso não faz sentido 

nenhum! 

–... é? – L. 

– Por que a A pegaria a ponte e voltaria sem a gente? 

– Sei lá... para dominar o mundo sozinha? – tentou L. 

– Não... – P – Os WIBs não deixariam, se esqueceu? 

– Ah, é... mas o que, então? 

– EU QUERO O MEU ANEL DE AMOR ETERNO DE VOLTA!!! – Florzinha 

começava a chorar. 

– Calmaí, Furiozinha! – P – Primeiro... temos que procurar a A! 

– É FLORZINHA! BUÁÁÁÁÁÁ!!! 

–-Calma, Flor, tudo vai dar certo. – Hans.  

 

*** 

 

L: A, você fugiu da gente aqui! 

P: E nem deixou um recado! 

A: … Alguma novidade nisso? 

L: Pior que não. 

P: Nenhuma. 

L: Mas como poderíamos fazer uma Procurando A na Terra Média? 

P: Não dava para simplesmente colocar uma mini-fic dentro de outra fic! 

A: Mas e daí? A gente nunca segue o roteiro inicial mesmo. 



L: … É, isso é fato comprovado cientificamente. 

P: Ok, então deixa que eu conto o resto agora porque não dá para a própria 

fugitiva continuar narrando! 

 

CAP 07 – Procurando A II, missão na Terra Média. 

 

– Muito bem! Nós estamos aqui. – P apontou com uma varinha para um 

mapa toscamente desenhado no chão do pátio do abismo de Helm. 

– Aham! – concordaram os hobbits, incluindo L. 

– E o lugar onde, certamente, a A está é aqui. – P apontou para uma monte 

de rabiscos onde estava escrito Gondor. 

– Aham!  

– Nossa missão é chegar até Gondor, encontrar o capitão Faramir que, com 

certeza absoluta, encontraremos a A e conseqüentemente o anel. 

– Aham. 

– Entenderam? – P. 

– ... – Hobbits. 

– Mas e se ela não estiver indo para Gondor? – perguntou Merry. 

– Elementar, caro Hobbit. Que outro lugar desse mundo ela poderia estar? 

–... Terras imortais para onde os elfos vão? – sugeriu Pippin. 

– ... é... Essa pode ser a nossa segunda opção... – concordou P pensando – 

Mas o Hans Jensen Hokens me falou que antes de A sumir, ela perguntou mais a 

respeito dos homens estarem atrás de um anel. 

– Ah, é... tem isso. Mas você acha que a A iria fazer com o anel da 

Dondoquinha em Gondor, P? – perguntou L confusa. 

– Isso, – respondeu P suspirando – Eu tenho medo só de pensar. 

– ... Me assustou também agora com essa sua imitação de Nostradamus, P! 

– Se me permitir a pergunta, elfa guardiã, – começou Merry – como vamos 

chegar até lá? É muito longe. 

– Podemos ir naquele pássaro voador! – sugeriu Pippin imitando o jeito que 

a A dirigia o tapete. 

– AAAAAAHHHHH!!! –P gritou de repente apavorada.  



– AAAAAAAHHHHHHH!!! – Hobbits. 

– AAAAAAHHHHHHH!!! – L – O QUE FOI?! 

– O tapete estava na mochila da A! E a mochila está com a A! 

– ... e? – L. 

– E todas as nossa coisas estavam lá dentro! Nossa reservas essenciais para a 

nossa sobrevivência! Balas, pirulitos, chocolates, cerveja amanteigada, varinhas, 

penas, canetas bic, torradas, todynhos, bolachas, uniformes WIBs e nossos crachás 

de identificação mundial! 

– AAAAHHHHH!!! E AGORA?! – L – ESTAMOS PERDIDAS! EU NÃO 

LEMBRO MAIS COMO SE FAZ AS COISAS SEM UMA VARINHA!... Bom, eu 

nunca lembro mesmo com ela... MAS ISSO É HORRÍVEL! E AGORA?! 

BUÁÁÁÁÁ! 

– Calma, srta L! – Pippin tentou consolá-la – Nós iremos ajudá-las a 

chegarem lá! 

– Vocês são uns tampinhas do meu tamanho! – disse L fungando – A não ser 

que tenham um cajado legal como o do Gandalf ou um báculo igual ao da Sakura 

não vamos chegar lá nunca! 

– Nós podemos pedir para o Gandalf se ele empresta o Scandufax! – sugeriu 

Merry. 

– E quem iria cavalgar ele, ô criaturinha? – perguntou P. 

– Ei! Eu já andei de cavalo na fazenda do meu tio! – disse – E uma vez eu 

quase montei em um búfalo, mas eu fiquei com medo da cara feia dele e comecei a 

chorar... 

– Ah, não, L! É muito perigoso! 

– Não é não. É perigoso montar e desmontar, já que uma queda para alguém 

do nosso tamanho seria mortal. Mas guiar é fácil! Você fala pra cá cavalinho, e ele 

vira, você fala pra lá cavalinho, e ele vira! 

– L! O Scandufax não usa rédeas e nem nada daquela parafernália toda que 

costumam colocar em cima do calo para podermos montar. 

–... Ah, é... Então vamos pedir outros cavalos! 

– AFF, Por Merlin! O que eu não daria para ter alguma coisa que andasse 

sob rodas... nem que fosse á 10km por hora. 

*** 



– Eu não disse que era fácil? – perguntou L alegremente enquanto guiava 

uma carroça com dois cavalos que Gandalf (com a ajuda de Florzinha) conseguiu 

para eles. 

– OLHA A PEDRA, L! PEDRA NO CAMINHO, L! VAI 

PASSAAAAAHHHH!... Como você não vê uma pedra daquelas no caminho?! A 

CARROÇA PODERIA TER CAPOTADO! TEM NOÇÃO DISSO, L?! 

– Calma, P... eu ainda não achei o freio... 

– Afff... como que esses dois conseguem dormir com esse sacolejo todo? – 

perguntou P incrédula dando uma espiada para os dois Hobbits que haviam 

apagado durante a viagem. 

– Um truquezinho do novo cajado do Gandalf! – informou L – É o 

equivalente ao Dramin de quando a gente viaja... eu até pedi para ele dar umas 

cajadadas na minha cabeça para eu não... ficar... verde e... vomitar em você de... 

novo... e...Zzzzzzzzzz 

– O quê, L?... L?... 

– RooOONNnnccc... – L. 

– L?!!! AAAAAHHHHH! POR MERLIM, ELBERTH E MEU 

PATRÃOZINHO WIB! COMO SE GUIA ESSE NEGÓCIO?! PRÁ LÁ 

CAVALINHO, PRÁ LÁ!!! 

*** 

Um barulho de derrapagem foi ouvido pelos soldados que faziam a guarda 

dos portões de Gondor: 

– O que foi isso? – perguntou o guarda nº 01 do portão de Gondor. 

– Olha! – o guarda nº02 do portão de Gondor apontou para baixo, bem em 

frente ao portão – Tem uma carroça lá com uma elfa e mais dois seres estranhos. 

– São quatro seres estanhos! – retrucou o guarda nº 01 do portão de Gondor 

espiando por cima do muro de pedra – Aquele estado não é normal em um elfo... 

Visão momentânea da P na carroça: paralisada, olhando desfocadamente 

para o portão, um  tanto descabelada e ofegante.  Ela olhou para trás onde L e os 

hobbits tinham batido as cabeças violentamente contra a carroça, mas ainda 

estavam dormindo e pareciam estar vivos. 

– E agora? – perguntou o guarda nº 02 do portão de Gondor – Vamos deixar 

eles entrarem? 

 – Não sei. O que você acha? – o guarda nº 01 do portão de Gondor. 



– Talvez eles sejam convidados que estão chegando na última hora para a 

cerimônia. – o guarda nº 02 do portão de Gondor. 

– Mas os convidados deveriam ter chego até ontem! – o guarda nº 01 do 

portão de Gondor. 

– Mas eles podem ter se atrasado por um motivo ou outro... acho que 

devemos deixar eles entrarem... – o guarda nº 02 do portão de Gondor. 

– Então abre o portão! – o guarda nº 01 do portão de Gondor. 

– Abre você! – o guarda nº 02 do portão de Gondor. 

– Eu não! – o guarda nº 01 do portão de Gondor. 

– É o seu trabalho abrir! – o guarda nº 02 do portão de Gondor. 

– E o seu também! – o guarda nº 01 do portão de Gondor. 

– ... eu abri da última vez! – o guarda nº 02 do portão de Gondor. 

– Nada disso! Fui eu! – o guarda nº 01 do portão de Gondor. 

– ABRAM LOGO ESSA PORCARIA DE PORTÃO! – trovejou P – OU EU 

CHUTO VOCÊS PARA MORDOR!!! 

Os dois entreolharam-se e correram para abrir. 

*** 

– Mas... como que nós chegamos aqui mesmo? Eu não lembro. – dizia L, 

ainda cambaleando de sono, enquanto seguia P pelas ruas de Gondor junto com os 

hobbits. 

– Chegando, L! E nunca mais tome remédio para não vomitar na estrada 

quando estiver guiando qualquer coisa, ouviu?!              

– Mas não era remédio. Foi o Gandalf que... 

– Chega, L! Tenho que mostrar uma coisa para vocês! 

– O quê? – perguntaram os três curiosos. 

– Não acham que essa cidade está uma tanto... vazia? – perguntou ela 

sinistramente. 

– Éééé... – L. 

– Está. – Merry. 

– É mesmo! – Pippin. 

– Mas por quê? – L. 



– Por isso! – P apontou acusativamente para um comunicado com o símbolo 

da árvore branca colado na porta de um estabelecimento fechado. 

– ... Em que língua está escrito? – L. 

– Eu espero imensamente que o senhor Meriadoc possa nos dizer! – disse P 

cruzando os braços e olhando ameaçadoramente para o hobbit. 

– E quem disse que eu sei ler em outra língua?! – indignou-se o hobbit – 

Essa era a capacidade do Frodo! Não de um réles hobbit parente do Frodo que, 

sem querer, entrou na maior enrascada da sua vida! 

– E agora? Eu só sei ler em portuñol! – desesperou-se L. 

– “Co-um-ni-ca-mos-o-fi-ci-al-men-te-que-no-dia-de-ho-je-rea-li-zar-se-a-a-

gran-di-o-as-cê-ri-mo-nia-re-al!”... 

P, L e Merry olharam espantados para Pippin que estreitava os olhos para 

conseguir traduzir: 

– "da-u-ni-ão-do-ca-pi-tão-Fa-ra-mir-her-dei-ro-do-go-ver-no-de-Gon-dor-

com-a-es-tra-nha-el-fa-do-mun-do-dis-tan-te". 

– É a A! – exclamaram P e L juntas. 

– Eu sabia! Eu sabia! – começou P– Não podemos ficar aqui, P! Não 

podemos ver os elfos loiros, P! Só eu posso fugir para casar com um cavaleiro 

bonitão, P! VOCÊ NÃO PODE, P! Grrrrr.... 

– Calma, P. – pediu L tentado evitar não chegar muito perto da amiga e 

mantendo os hobbits afastados – E ela pode estar sendo forçada a... 

P lançou um olhar mortal para L. 

– Ok, – continuou L – Ela pode estar forçando o Faramir a isso. Mas ainda 

devemos ter tempo. É só irmos até lá e... 

– "So-men-te-con-vi-da-dos". – acabou de ler Pippin. 

– Anhm... outro plano então. – L começou a pensar – Temos que entrar 

desapercebidos. Quem pode participar de uma cerimônia de casamento mesmo 

não tendo convite? 

– Já sei! – P  

 

 

*** 

 



– Sabe, P. – começou L ajeitando os cachinhos dentro do hábito – Eu nunca 

ouvi falar que haviam freiras na Terra-Média. 

– E o Sarumam é um pai de santo! Ninguém vai perceber... Estão prontos 

coroinhas? – P chamou pelos hobbits. 

– Essas vestes ficaram muito grandes! – eles reclamaram mostrando as 

sobras das mangas. 

– Ajuda eles, L! – mandou P – Eu vou ver se o caminho está livre. 

–... Mas a cidade está vazia, P! 

– Nunca se sabe... ajuda eles. 

Depois da L remangar as vestes dos hobbits, as freiras e os coroinhas 

seguiram solenemente para a cerimônia. 

O grande salão de eventos comunitários e eventos chiques de Gondor estava 

fechado, mas podia-se ouvir que alguma coisa estava sendo celebrada lá dentro. 

Sem rodeios, P abriu as grandes portas e entrou. 

Os olhares de toda a cidade voltaram-se para eles. Logo avistaram a A no 

final do longo caminho de frente para Faramir, parecendo não dar a mínima 

atenção para o que acontecia à sua volta. P suspirou fundo e disse para os outros: 

– É só entrar. Vamos. – e começou a andar pelo caminho de entrada. 

Mas somente os seus passos ecoaram no salão. Ela virou-se e viu que os três 

pemaneciam imóveis, intimidados pelos olhares desconfiados. 

– Ei! – sussurou ela tentando parecer discreta – Não fiquem parados aí! 

Andem! 

– PARADOS! 

Guardas barraram o caminho deles com lanças: 

– Onde pensam que vão? – perguntou um deles. 

– Meu filho, – começou P com a expressão mais meiga possível – estamos no 

nosso direito de exercer as funções para quais devotamos nossas vidas nesse 

mundo. 

Os guardas entreolharam-se e um deles disse: 

– Muito espertos, orcs, mas espiões não são bem vindos! 

– Orcs?! – perguntaram P e L indignadas. 

– JOGUEM ELES PARA FORA DA FORTALEZA! – ordenou o que parecia 

ser o líder. 



– Mas nós somos amigas da noiva! – reclamou L. 

Mais guardas foram chamados e os quatro foram arrastados para fora. P, 

aos berros, relutava ao máximo. Lá na frente, no altar, Faramir olhava espantado 

para a cena e perguntou para a noiva: 

– Conhece eles? 

–... eles quem? – perguntou ela sem tirar os olhos do noivo. 

– Esses seres que invadiram o salão. 

– ... que seres? 

– Não importa. Já foram expulsos. Então, já que estamos praticamente 

casados, Acho que você já poderia nos entregar o anel. 

– ... que anel? 

– ... O Um Anel que vai nos libertar dos poderes maléficos do Sauron. 

–... Aaaahhh... depois. 

– ... – Faramir. 

De repente a músiquinha de Missão Impossível 2 começou a ser tocada ao 

fundo e as vidraças das janelas laterais do salão foram estilhaçadas. Os convidados 

começaram a gritar em pânico enquanto ninjas mascarados desciam sutilmente por 

cordas e invadiam o salão. 

– GUARDAS!!! – Faramir convocou novamente, furioso, a sua segurança. 

– Muito bem, L! – disse um dos ninjas diante da tropa de segurança máxima 

que se aproximava para detê-los – Mostra para eles o que você aprendeu com o 

treinamento intensivo WIB! 

O outro ninja assentiu com um aceno de cabeça e posicionou-se em frente 

aos guardas. Eles, porém, não intimidaram-se frente a figura que media quatro 

cabeças menos que eles e continuaram avançando com as espadas em punho. 

– Querem ver um truque? – o ninja perguntou colocando as mãos para trás – 

Eu consigo fazer todos vocês sumirem sem usar as mãos! – então ela soltou um 

grito agudo que lançou os guardas longe e os fez cair uns em cima dos outros. 

– UAU! – admiraram-se os outros dois ninjas. 

Vendo que toda a sua guarda fora derrotada sem nenhum golpe, Faramir 

desembainhou a espada e foi ele mesmo resolver o problema. 



– Minha vez! – o ninja maior ergueu as duas mãos contra ele e o ergueu até 

o teto sem ajuda de coisa alguma e o prendeu em um dos candelabros que 

iluminavam o salão. 

– EEEEEIIIII!!! O QUE PENSAM QUE ESTÃO FAZENDO ACABANDO 

COM O CASAMENTO QUE EU SOFRI TANTO PARA ARANJAR?! – gritou A 

indignada erguendo a barra do vestido e chegando furiosa até os ninjas. 

– Você vai ter sorte se não resolvermos instalar um rastreador em você, tia! – 

alertou o ninja que havia gritado – Não pode continuar fugindo assim da gente! 

– O que você estava pensando em fazer, A?! Levar o Faramir para o nosso 

mundo ou ficar aqui?! 

– ... Eu não tinha pensado nisso ainda, mas... Ei! São vocês duas! Eu deveria 

ter imaginado! Quem mais acabaria com o meu casamento?! 

– Alow, A! – P tirou a máscara – Agora sim temos que voltar o mais urgente 

possível para casa! Você bagunçou totalmente as coisas! 

– É! – L também tirou a máscara – Vamos ter um problemão se o chefe WIB 

descobrir que usamos nossos poderes sem ter acabado o treinamento! 

– Eu não pedi para vocês usarem os poderes de vocês! Agora dão licença 

que eu vou salvar o meu noivo e continuar com o casamento! Se estão tão 

desesperadas assim podem sentar aí no chão e assistirem. 

– Não, A! Nós temos o anel e vamos em-bo-ra! – disse P. 

– Não quero mais voltar! – falou A determinada. 

– P, – L puxou a roupa da amiga – Tem mais guardas vindo! 

– Afff! A, você vem por bem ou por mal! PEGA ELA! 

Os quatro pularam em cima da A e a amararam fortemente. 

– Não deixem levá-la! – gritava Faramir tentando se soltar do candelabro – 

Ela está com o anel! 

– Vamos embora! – P fez A levitar e os quatro saíram correndo do salão com 

a L tirando os guardas do caminho. 

*** 

 

L: Já está ficando muito complexa essa fic, não? 

A: Vocês até apelaram para as fantasias de ninjas! 

P: Eram essas ou as de ursinhos carinhosos! As outras estavam todas na 

lavanderia! 



A: … é, prefiro as de ninja. 

L: Ainda mais se forem aquelas legais tipo as do filme dos Power Rangers! 

A: … 

P: … 

P: Hum-hum, continuando! 

  

Cap 08 – Vu’mbora! 

 

L e P fugiram do casamento com a A até conseguirem uma boa distância dos 

guardas. Incluindo no percurso uma corrida alucinada de carroça contra cavalos 

(onde P demonstrou as suas habilidades recém adquiridas) e por pouco os hobbits 

não conseguiram alcançá-las, mas depois de correrem meia hora, L ficou com pena 

deles e pediu para a P parar e deixar eles subirem. 

 

Quando eles chegaram às margens do rio que fazia divisão entre Gondor e 

Mordor, P parou a carroça e finalmente soltou A (que já tinha passado pelos 

estágios dos berros e dos resmungos e estava na fase beicinho Tô-de-mal-de-

vocês!). 

 

– Não fica assim, A. – pediu L – Você teria que brigar com a Eowin por ele... 

e olha que ela realmente sabe usar uma espada! 

 

– Mas eu tinha o anel! – disse A em um tom de voz do tipo caia-um-raio-em-

vocês! – Claro que ele preferiria ficar comigo do que com aquela loira que poderia 

enforcá-lo a qualquer momento com aquele cabelão! 

 

– Ah, não ía não, A! – começou P descendo da carroça – Assim que você 

tivesse dito sim o seu príncipe encantado iria pegar o anel para ele e te jogar no 

calabouço!... Igual aquele lorde do Sherk queria fazer com a princesa Fiona! 

 

– Não ía não! – replicou A – Acha que com o meu currículo eu deixaria que 

ele me fizesse isso? 

 

– ... – P. 

 

– ... – L. 

 



– ... – hobbits que não se metiam educadamente. 

 

–... é, mas e quanto a gente? – perguntou P não se deixando derrotar – Nós 

queríamos voltar para casa! 

 

– Sei. – A deu um meio sorriso cruzando os braços – Se eu casasse, você 

poderia morar em Lórien e viver feliz para sempre e a L teria dois hobbits para ela 

escolher para casar! 

 

– Eiiii! – desconcordou L descendo da carroça também. 

 

– Acha que eu quero morar em Lothlórien depois que descobri que aquilo é 

um covil de Florzinhas, Lindinhas, Antinhas, Doninhas e sei lá mais o que?! 

 

–... – A – ... Sério? Que evolução, P! 

 

– É! – confirmou P com um sorriso bobo – Agora eu quero ir morar na 

Floresta Negra que é onde o Legolas mora e onde devem morar os irmãos dele! 

 

A revirou os olhos e no mesmo instante elas ouviram uma voz de comando. 

 

– LÁ ESTÃO ELAS! PEGUEM O ANEL! 

 

– Mas elas são feiticeiras poderosas chefe! – choramingou um. 

 

– E elas tem o anel também! – disse outro. 

 

– Não importa! – falou ele firmemente o “chefe” deles – Temos a obrigação 

de defender Gondor com nossas vidas se for preciso! 

 

–... – soldados. 

 

– Em que parte do contrato estava escrito isso? – perguntou um 

engraçadinho. 

 

– SÃO SÓ MENININHAS! PEGUEM ELAS DE UMA VEZ, SEUS 

COVARDES! 

 



– Ok, A. Agora eles me irritaram! – começou P – Ouviu? A briga é com a 

gente e isso inclui você! Então pegue o seu sabre-de-luz e ajuda! 

 

– Eu não. – disse A cruzando os braços e sentando elegantemente na carroça 

– Eu vou ficar bem aqui esperando o meu noivo vir me resgatar! 

 

– Ai, A. Isso não é coisa que você faça. Geralmente quem faz birra é a P. – 

disse L já com a varinha em punho e a mudando para a função sabre-de-luz. 

 

A encolheu os ombros e permaneceu onde estava emburrada. 

 

– Hunf! Não precisamos de você mesmo! – disse P acendendo o seu sabre-

de-luz-néon quando o primeiro guarda veio correndo gritando ferozmente em 

direção delas – Podemos muito bem nos virar em duas! Assim como fizemos 

quando te perdemos no Procurando A! 

 

A revirou os olhos e ficou olhando para o rio enquanto L e P faziam Zóin, 

Zóin e Zóin e cortavam as espadas dos guardas. Quando todos eles estavam 

desarmados e desprotegidos, finalmente Faramir surgiu, usando uma almofada 

para montar, já que teve que apelar para as leis gravitacionais para descer do 

lustre. 

 

– Até que enfim! – resmungou A levantando de um salto da carroça e 

correndo até ele – Vamos terminar logo com essa cerimônia. 

– Auto, ser! – ordenou Faramir apontando a espada para ela – Me passe o 

anel! 

A olhou espantada para a espada quase encostando no seu pescoço e depois 

para o noivo que a encarava determinado. 

– Mas depois você vai casar comigo? – ela perguntou. 

– Claro que sim. – ele tentou assumir um tom de voz mais suave. 

A pensou por um instante, então fechou a mão e abriu e lá estava o anel de 

joaninha. 

– NÃO, A! – gritaram P e L e fizeram menção de correr até ela para impedi-

la, mas foram detidas pelos guardas que as imobilizaram. 

A estava entregando o anel para Faramir, mas parou de repente e 

perguntou: 

– Tem certeza de que vai cumprir a promessa? 

Faramir pestanejou e, a encarando, falou mecanicamente: 

– Eu atravessaria as Terras Imortais por você. 

– ... sei. – disse A um tanto desconfiada entregando-lhe o anel. 



– NÃÃÃÃO!!! – LP. 

Faramir pegou o anel e no mesmo instante um brilho sinistro apareceu em 

seus olhos. Ele começou a rir freneticamente dizendo para elas: 

– HUÁ HÁHÁ HÁ! Achou mesmo que eu atravessaria uma poça de água 

por você, sua estranha?! Agora eu tenho o anel e todos irão ter que se curvar diante 

de mim! Até mesmo vocês! 

– ... eu achava que ele era o bonzinho! – L murmurou para a P. 

– Na verdade, já que o Boromir morreu, tecnicamente ele pode ser o 

ambicioso da história. – esclareceu P. 

– Ahhh... E o cachê dele era mais barato do que os dos outros vilões, né?– L. 

– Sempre é bom pechinchar, L. Agora deixa ele acabar as falas. 

– Os muros do Senhor Escuro não resistirão ao poder destruídor do Um 

Anel! – ele continuou gargalhando e pôs o anel de joaninha no dedo. Depois o 

apontava para os guardas ainda rindo, e estes se encolhiam de medo.  

– Preciso testar esse imenso poder! E vocês será a primeira, pirralha 

insolente! – ele disse para A. 

– Vai em frente! – desafiou A saindo da sua posição batendo-o-pé-

impacientemente. 

Faramir pensou em alguma coisa com bastante vontade e apontou o anel 

para A dando um soco no ar. Mas nada aconteceu. Ele tentou novamente e 

novamente nada aconteceu. 

– Você tem três opções. – começou P – Ou você não sabe como funciona...  

– Ou você é burro mesmo... – continuou L. 

– Ou eu te enganei! – disse A com um sorriso vitorioso segurando o anel 

verdadeiro de joaninha entre os dedos. 

– AÊÊÊÊÊ!!! – P e L comemoraram a esperteza da amiga. 

– Agora deixa comigo, A! – P jogou os soldados que a prendiam longe – 

Vamos para casa logo! 

– É! Amanhã vai passar um filme legal e eu quero assistir! – disse L também 

se livrando dos soldados. 

– Hunf! Vamos! – enfim concordou A. 

– Ah, não vão não! – gritou Faramir todo vermelho – SOLDADOS! TODOS 

JUNTOS! MONTINHO!!! 

– AAAAAAAAAAHHHHHHH!!! – LAP. 

Elas tentaram correr desesperadas mas não deu tempo. Em um instante 

aterrador, quando todos os guardas vieram de todos os lados, A jogou o anel e 

direção dos hobbits, a última salvação. 

Merry e Pippin viram a LAP ser soterrada e o anel voar em direção deles. 

Mais do que depressa os dois correram para pegá-lo antes que caísse. Mas no 



momento em que iam alcançá-lo, os dois bateram as cabeças e tombaram para os 

lados desnorteados. 

O anel caiu, quicou algumas vezes, e rolou para o rio. 

– NÃÃÃÃÃÃOOOOO!!! – Faramir correu o máximo que o efeito de câmera 

lenta permitia para pegar o anel antes que ele chegasse perto das águas. Mas seu 

pé chegou antes que as mãos e ele acabou chutando o anel que voou em direção ao 

meio do rio. 

– Ah, não! – Faramir caiu de joelhos desolado, conseguindo ser mais branco 

do que a Galadriel. 

– Oh-ou! – conseguiu dizer a LAP tentando sair do montinho de guardas.  

O anel acabou caindo no meio do rio com um sonoro “tchibum!”. 

No mesmo instante L gritou e elas conseguiram se libertar e correram até 

onde Faramir estava, em estado de choque. 

– EU FRACASSEI! – ele voltou a si de repente – BUÁÁÁÁAÁÁÁÁ!!! 

– Ahmmm. – L começou a fazer beicinho de choro – E agora? Como vamos 

voltar? 

– Eu... não... acredito! – disse P sem uma reação definível. 

– Eu vou pegar! – disse A decidida se dirigindo para o rio. 

– Não, A! – chamou P – Deixa eu tentar! – ela se concentrou olhando 

fixamente para toda a extensão do rio. 

L e A aguardaram ansiosas, enquanto Faramir ainda choramingava ao 

fundo. Os hobbits também haviam voltado a si e forma até elas. 

– ...Não consigo achar. – concluiu P por final, sacudindo a cabeça para voltar 

ao normal – A correnteza deve ter o arrastado. 

– Olha! – exclamou L – O que é aquilo lá no outro lado?! 

Todos procuraram pelo que L tinha visto e logo avistaram alguma coisa 

acinzentada se movendo na outra margem. 

– Que coisa é aquela?  – perguntou A estreitou os olhos para conseguir ver. 

Um lampejo prateado apareceu junto com a figura e Pippin falou: 

– Aquilo que brilhou parece ser um peixe! 

A figura parou tranqüilamente e começou a devorar o peixe. De repente ele 

parou como se tivesse achado alguma coisa. Abandonou o peixe depois de tirar 

algo de dentro da boca e começou a pular alegremente. Seus gritos ecoaram pelo 

rio e eles puderam definir algumas palavras: 

– Precioso!... Outro!... Meu!... Veio para nós!... Peixe bonzinho! 

– AAAHHHH! – a LAP tapou a boca de surpresa entreolhando-se e 

exclamaram juntas – GOLLUN! 

– E agora?! – perguntou L desesperada. 

As três ficaram sem saber o que dizer, pestanejando. Até que P, finalmente 

suspirou fundo e falou: 



– Nosso tour alegre aqui acabou! Vamos ter que ir para Mordor buscar esse 

dito cujo anel! 

E as três olharam para o horizonte, onde grandes nuvens negras e relâmpagos 

avermelhados riscavam os céus.  

*** 

A: E… quando vai sair a continuação mesmo? 

L: Não era para esse ano? 

P: Era para esse ano passado! 

A: Pois é, né… aconteceram tantas coisas: eu viajei para o México, o computador 

da P morreu, a L teve que fazer a monografia dela… E para ajudar o site parou de 

funcionar! 

L: Puro azar ou um plano muito bem pensado do MMADP? 

A: Acho que foi puro azar mesmo, já que o MMADP ficou feliz quando soube… 

P: Maaaaas… ainda falta uma coisa para acabar essa fic! 

L: O quê? 

 

Cap 09 - Gran Finale 
 

Tam-damdamdam! Tam-damdamdam! Tam-dam-dam-dam-dam! 

Juntamente com a marcha nupcial que abria a cerimônia na Vila dos 

Hobbits, outro som estridente cortava o ar e fazia a decoração ir pelos ares: 

– BUÁÁÁÁÁÁÁ!!! EU NÃO QUERO!!! BUÁÁÁÁÁÁÁÁ!!! 

L entrava, vestida de branco e com os cachinhos lindamente arrumados em 

um penteado, sendo empurrada por P e A. 

– Calma, L... – dizia A 

– Você prometeu! – advertia P. 

– EU NÃO PROMETI NADA! FORAM VOCÊS! BUÁÁÁÁÁ!!! 

– Ah, não, L. Lembra? Foi você quem prometeu. – tentou confundi-la P, 

sabendo que ela nunca lembrava de quem dizia o quê. 

– ... Não foram vocês? – fungou L. 

– Não, L-Dóris. – ajudou A – Então se você não quiser casar, – ela apontou 

para a outra extremidade do tapete vermelho sobre o gramado onde os dois 

hobbits esperavam – diga para eles que você não vai casar com nenhum. 

– É só falar?... Ah, assim é fácil! – ela enxugou as lágrimas na manga do 

vestido – Eu vou lá! 



L respirou fundo e cruzou o tapete de qualquer jeito, sem dar a mínima para 

o ritmo da marcha. Ela chegou na frente dos hobbits, que tinham o normal sorriso 

de orelha-em-orelha,e começou: 

– É... – ela pestanejou pensando no que falaria – Eu... – ela sorriu sem graça 

– Peraí!... P! A! AJUDA!... P?... A?... Cadê elas?... – ela procurou pelas amigas e não 

as encontrou em lugar nenhum, então voltou para os hobbits – Sabe o que é? É que 

eu não quero ficar aqui na Terra Média, sabe? Eu quero me formar em cinema no 

meu mundo e escrever livros. E aqui não tem cinema e nem livrarias!... Já 

perceberam isso? Então, daí, aqui não tem cinema... e aqui não tem livraria... Ah! E 

não tem mangá, também! ... e... e... vocês não tem lasanha aqui. Só minha mãe sabe 

fazer lasanha que eu gosto... E aqui não tem sorvete e... AH! Meu computador! 

Aqui não tem tomada para o meu computador! E eu acho que o palantír não 

funciona exatamente como um telefone, então também não tem internet... E não 

tem pizza! Ah, por Merlin! Já falei que não tem cinema aqui? Então... – L viu o 

hobbits a encararem sorridentes como se não tivessem entendido nada – Ai, ai, ai... 

Ok, prestem atenção: eu gosto do meu mundo e não quero ficar aqui! Pronto! Falei! 

– ÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ!!! (clap, clap, clap!) A e P comendo bolo escondidas em 

baixo da mesa dos bolos. 

– ... EI! – L – Que negócio é esse de comer o bolo do casamento antes do 

casamento? 

– Quer dizer que você não vai casar com nenhum de nós dois? – perguntou 

Pippin. 

– Que tudo foi uma enrolação para nos enganar e roubar nossos cartões de 

créditos? – perguntou Merry. 

L olhou para eles sem saber o que responder e disse: 

–... é. 

– ... – Pippin. 

– ... – Merry. 

– … – L – .. tudo bem, então? – ela perguntou com um sorriso amarelo. 

– ... – Pippim. 

– ... – Merry. 

– ... Anhm... então? Podemos comer o bolo mesmo assim, não é? 

– Pensa que pode nos enganar assim, ser estranho de cachinhos com meio 

quilo de fixador? – disse Pippim mudando totalmente a expressão. 



– Acha que poderia nos enganar e ficar tudo bem? – perguntou Merry da 

mesma forma. 

– Ma-mas... FOI CULPA DELAS!  – L apontou para a mesa do bolo – Se 

vocês não ficassem com aquelas caras de bobos olhando para meus cachinhos 

vocês com certeza teriam notado que havia alguma coisa muito errada 

acontecendo! 

– Tarde demais! – disse Merry de uma forma sinistra. 

– pisc, pisc... – L. 

Uma nuvem negra tampou o sol de repente, um vento forte e cortante 

começou a fazer redemoinhos de folhas secas. 

– Que foi isso? – perguntou P surgindo de baixo da mesa de bolo, 

juntamente com a A, com a prova do crime pelo rosto.  

– Por que escureceu? – perguntou A também aparecendo. 

 

– Oh-ou! Oh-ou! Oh-ou! Aaaaiii! Oh-ou!– L saiu correndo até onde as 

amigas estavam, tropeçando no meio do caminho e levantando rapidamente – Eles 

estão me assustando! 

– O que você fez agora, L? – perguntou P cruzando os braços. 

– Ora, eu disse o que você me mandaram dizer! 

– Parece que eles não gostaram nada, nada... – comentou A escondendo-se 

mais atrás da mesa e olhando para as nuvens negras que relampejavam 

ameaçadoramente. 

– Eu quero ir embora daqui! – L. 

Raios começaram a cair em volta delas e os hobbits começaram a ficar 

grandes e cada vez maiores de uma forma muito parecida com o Incrível Huck. 

As três gritaram apavoradas e abraçaram-se quando um raio atingiu o bolo 

me cima da mesa espalhando os pedaços para todos os lados. 

– DESCUPA POR ENGANAR VOCÊS DOIS, HOBBITS! – disse a L 

chorando – NÓS PROMETEMOS NUNCA MAIS NOS METERMOS NO MUNDO 

DOS OUTROS DEPOIS DESSA!!! 

– Prometem mesmo? – perguntou Pippin voltando ao normal. 

– Ok! – gritou Merry para o céu – Pode desligar os efeitos especiais 

Saruman! Elas prometeram! 



O céu abriu-se com um sol alto e brilhante que aquecia toda a paisagem e os 

passarinhos começaram a cantar.  

– pisc, pisc... – LAP – EIIII!!! 

– Isso não é justo! – P. 

– Muito feio! – L. 

– Inadmissível! – A. 

– Vocês enganaram a gente! – L – ... 

– ... – P. 

– ... – A – Acho que empatou agora...  

– É, enganamos vocês direitinho! – rui-se Pippin – Deviam ter visto as caras 

assustadas que vocês fizeram! 

– Pode jogar a outra ponte, Saruman! – pediu Merry novamente para o céu –

Elas já aprenderam a lição! 

Um zumbido foi ouvido e algo caiu nas mãos estendidas de Merry. Ele 

mostrou o anel para elas e disse: 

– Voltem para o mundo de vocês e nunca mais perturbem os mundos 

alheios. Ou faremos vocês lembrarem da promessa que fizeram. 

– Fácil assim? – perguntou P admirada. 

– Não foi fácil, não! – L adiantou-se para pegar o a anel de joaninha – E 

quem disse que eu quero voltar para cá? O qu... 

Quando ela estendeu a mão para pegar o anel ele sumiu e a mão do hobbit 

que o segurava começou a transformar-se. Foi afinando-se e ficando cinza, cheia de 

pelinhos marrons e com uma pinça no lugar dos dedos. Antes que L tivesse tempo 

de correr mais sete iguais tentaram agarrá-la. 

– AAAAAAHHHHHHH – L correu e escondeu-se atrás das amigas 

desesperada apontando para onde estava Merry antes – ARANHA! ARANHA! 

ARANHA! 

– Aquilo não é uma aranha, L. – disse P com toda a calma – São só os meus 

convidados que eu chamei para o seu casamento. – P virou-se para L a encarando 

com um olhar diabólico e no mesmo instante todos a sua volta transformaram-se 

em aranhas, inclusive a A. 



– AAAAAAAAHHHHH! É A LILITH! P! ACORDA! NÃO DEIXA ELA TE 

POSSUIR! 

 

O céu voltou a ficar escuro e tenebroso e as aranhas e a Lilith aproximavam-

se cada vez mais ameaçadoramente. Cada vez mais perto e mais 

assustadoramente... No mesmo instante L sentiu algo gelado ser jogado no seu 

rosto e abriu os olhos levantando-se em um pulo: 

– AAAAAAAAAAAAAAAAHHHHHH! ARANHAS! LILITH! ARANHAS 

LILITH! SOCORRO! 

– CALMA, L! – gritou P se assustando também, largando o jarro de água e 

tentando segurar a amiga. 

– O QUE FOI?! – perguntou a cabeça da A surgindo do meio das suas 

cobertas. 

– L e os seus pesadelos com aranhas e Lilith de novo! – respondeu P 

revirando os olhos. 

– Pesadelo? – perguntou L ofegante – Então eu não tive eu me casar com os 

hobbits?! 

– Que casar o que, L?! – resmungou A virando-se e ficando de costas para as 

amigas –Nós vamos para Mordor amanhã para pegar a ponte que o Gollun achou! 

Se esqueceu? 

– ... Ah, é! Atrás do Gollun, né?... – L bocejou deitando novamente – Mas 

parecia tão real... Nós tínhamos até prometido que nunca mais iríamos invadir o 

mundo dos outros... 

– Tínhamos, é? – A riu. 

– E eles acreditaram? – perguntou P voltando para a sua cama. 

– Acho que não porque eles viraram aranhas e a Lilith apareceu... – L olhou 

a sua volta, para o quarto da estalagem onde estavam passando a noite, e sentiu 

um gelo que a fez tremer toda – Anhm... Não tem pipoca poraí, não? A gente podia 

brincar de forca, né? Que tal jogarmos stop? Deve ter alguma coisa mais divertida 

para fazer do que dormir, não é? Nós poderíamos lavar a louça lá da cozinha, que 

tal? 

– VAI DORMIR, L!!! –AP. 

– ... Dá para deixar a luz da vela acesa? 

  


