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Dois Passados Meio 

 

1ª Parte - Na escola 

 

01 - Mais um ano 

ahahahahahah (risadas meléficas)... voltamos!!!:-) 

LAP 

 

Agora a frase séria: 

"Não há mal que sempre dure, nem bem que não se acabe..." 

ditado escolhido como a frase principal da DP 1/2. 

 



Durante as férias, Emily recebera uma surpresa de seu padrinho: um 

pedido. Ela mal acreditava enquanto lia a carta em seu quarto. E precisou de duas 

releituras para ter certeza de que tinha entendido bem...  

Oi Emily!  

Espero que esteja aproveitando suas férias! Já teve oportunidade de visitar seu 

irmão? Desculpe pedir isso para você, mas estou com um grande problema... Muito grande 

mesmo!  

Antes de falar qualquer coisa, tenho que te contar uma história sobre meu passado... 

Eu não esperava ter que contar isso desse modo, mas...  

Durante os chamados "Tempos Negros", em que o Lord das Trevas estava no auge de seu 

poder, trabalhei juntamente com seu pai, contra os comensais que se tornavam cada vez 

mais audaciosos.  

Fui enviado numa missão especial na França, logo depois do casamento de seus pais. 

Foi lá que conheci Quidan Monteskie. Bom, não vou gastar pergaminho contando os 

detalhes. Nós nos casamos e depois de voltar para a Inglaterra com ela, descobrimos que 

terídamos um filho... uma filha para ser mais exato.  

Logo depois que ela nasceu, Voldemort passou a assassinar vários aurors. Mesma 

época que seus pais se esconderam e tiveram você. Um pouco antes da morte deles, minha 

esposa foi assassinada.... mas por milagre nossa pequena Lune não.  

Depois disso, minha filha voltou para a França, onde viveu até hoje com seus avós 

maternos. Infelizmente, eles morreram mês passado.  

Lune estará desembarcando amanhã na estação de King's Cross, e devo confessar 

que nunca fiquei tão perdido quanto agora! Por Merlin! Ela é muito parecida comigo! 

Realmente Emily, e por isso preciso da sua ajuda... Como acontece comigo, ela também tem 

problemas com a lua cheia. Logo você perceberá que ela não é uma garota que se adapta 

muito fácil, já que ela tem a pele muito mais branca que as outras "crianças" da idade de 

vocês. Ela evita um pouco o contato com prata e agora, ainda terá problemas com o sotaque, 

mesmo o inglês dela sendo bem fluente...Enfim, preciso da sua ajuda, caso contrário, 

teremos alguêm bem perdida esse ano em Hogwarts.  

Mande-me uma reposta e avise-me se poderá ir comigo amanhã a estação!  

Obrigada!  



Espero uma resposta urgente! 

Remo J Lupin.  

 

Mais que curiosa, Emily escreveu uma resposta marcando o dia para se 

encontrarem no Caldeirão furado.  

*** 

Charlotte se escorou na porta do seu "novo" quarto. Era o lugar que ela mais 

evitava em toda mansão Malfoy. Suspirou fundo enquanto a voz de sua mãe 

ecoava no andar de baixo: 

- Se apresse filhinha! Temos que ir ao Beco Diagonal...Que emoção...Você vai 

comprar sua primeira varinha! - disse com voz de orgulho e chorosa. 

Charlotte revirou os olhos e abriu a porta, e um rosa intenso iluminado pelo Sol, 

ofuscou sua visão. Seu quarto foi todo decorado por Narcisa e ela ainda não tinha 

se acostumado com o gosto da mãe. Charlotte dava graças todos os dias por não 

ter sido criada desde cedo naquele lugar!  

Pegou a lista de materiais em cima da cama, de colcha de bordados e se 

assustou com o que achou debaixo do pergaminho, era o medalhão que Quirrel 

usou contra ela ainda no segundo ano. Assustou-se, mas a idéia de que ele pudesse 

ter voltado, logo saiu da sua cabeça e ela apenas sibilou: 

- Querendo me assustar Draco!? Espere até de noite! Vou levar Obliviate 

para dar uma volta...  

*** 

Dias depois, parada na frente da casa dos Dursley, Emily respirou fundo e 

tocou a capainha. Já estava quase no fim das férias, e ainda não tinha encontrado 

uma maneira de visitar seu irmão. Finalmente, conseguiu pensar em uma coisa 

doida o bastante para funcionar. Logo escutou os berros de sua tia Petúnia: 

- Dudinha, querido, atenda a porta por favor! 

- Eu não! - disse a voz arrasta e resmungona de seu primo. 



- Filhinho... por favor...mamâe tá ocupada!... eu prometo que compro aquele 

carrinho computadorizado que você tanto quer! 

- Beleza! - ela ouviu os passos apressados de Duda em direção a porta.  

- Quem é? - perguntou ele "educadamente" abrindo a porta. Mas sua 

expressão foi totalmente contrária quando viu que estava na porta. 

- Com quem quer falar? - perguntou ele passando a mão pelos cachos louros 

desalinhados. 

- Quero falar com Petúnia Dursley! - Disse Emily com um ar severo.  

- Claro, claro! Entra, - Duda, atrapalhado, tentava de todo modo parecer educado - 

sente-se no sofá, vou chamar minha mãe. Quer chá, biscoitos, bolo, pãezinhos? 

- Um chá só! - cortou ela com um sorriso amarelo.  

Ele correu para a cozinha. Chamou a mãe e logo um barulho de talheres e xícaras 

começou a reboar da cozinha. 

Petúnia pareceu tirando suas luvas de jardinagem. Emily levantou-se e com 

o mesmo ar severo falou imediatamente: 

- Bom dia Sra. Dursley! Sou Vanessa Roswell, assistente social, muito 

prazer!  

- Prazer - disse ela prontamente lhe estendendo a mão e a cumprimentando, 

e sentando-se em seguida de frente para ela.  

- O que a traz aqui? Algo de errado?  

-Calma sra Dursley, tudo em seu tempo.  

Duda apareceu ofegante e desajeitadamente colocou a bandeja em uma 

mesinha na frente das duas. Ofereceu uma xícara para Emily e outra para a mãe, 

que o olhava orgulhosa. 

- Você é muito educado Dudley. - comentou Emily para tentar disfarçar que 

não notara Duda a olhando fixamente. Mas isso foi o bastante para tia Petúnia ficar 

com um sorriso de orelha em orelha: 



- Dudinha é realmente muito educado, não? E você também é adorável srta 

Roswell! 

- Senhora! - disse ela mostrando a aliança, quase não contendo o riso em ver 

o desapontamento de Duda.  

- Muito bem, sra Roswell. Como eu estava falando, o meu Dudinha...  

Emily se perdeu nas palavras que fingia prestar atenção. Olhava em volta, e 

percebeu que não havia sinal algum de que seu irmão morasse ali. Harry lhe 

contara, e não devia estar impressionada com isso, mas não podia conter a sua 

indignação. 

-... e na escola sempre foi o melhor aluno... - a tia finalmente percebeu que 

Emily tentava inutilmente prestar atenção ao que ela falava - Bom...falei tanto do 

Duda que esqueci de perguntar o que a traz aqui.  

- Sabemos que a senhora tem um sobrinho sobre sua tutela. E como é nosso 

dever garantir que esses indivíduos não se tornem problemas para a sociedade no 

futuro, vim verificar como eles estão sendo tratados aqui.  

- Sobrinho? - riu-se amargamente tia Petúnia - Temos um sobrinho sim, mas 

lhe garanto de que já tomamos todas a providências para... 

- Eu gostaria de falar com ele, por favor. 

Contrariada, ela subiu as escadas. E depois de um tempo, em que 

provavelmente ameaçara Harry, ela voltou com o sobrinho. Harry piscou um 

pouco antes de reconhecer a irmã, que havia tentado se disfarçar um pouco para 

não parecer tão nova. Ele abriu um sorriso e ela retribuiu.  

- Posso falar com ele...em particular? 

Petúnia hesitou um pouco, mas se retirou arrastando o filho. Assim que a 

porta se fechou. Um sorriso malicioso surgiu no rosto de Harry: 

- Sabe, assistente social, por muito tempo eu esperei uma visita assim para... 

ELES ME MALTRATAM! ME ESPANCAM! ME DEIXAM PASSAR FOME!!!  

-Psssiu, Harry! Não quero arranjar problemas! Como você está? 

- Acho que de agora em diante vai ficar ótimo! 



Emily revirou os olhos: 

- Vim te avisar para pegar o Nôitibus e esperar os Weasleys no Caldeirão 

furado. Um dia antes das aulas eu vou comprar o meu material, e tenho uma 

surpresa para você! 

- Sério! Você terminou com o Draco? 

- ... não Harry... sem graça, tá! 

- Ora, sonhar não é proibido! 

- Hum... agora se faça de coitadinho que eu faço resto... Sra. Dursley?! 

A tia entrou e a olhou com receio. 

-Desculpe Sra Dursley. Mas devido a essas circunstâncias, terei que abrir um 

processo e... 

- PROCESSO? - tia Petûnia ficou branca de repente. - Na-não pode... 

- Deveriam ter pensado melhor antes de... 

-Olhe... vamos fazer o seguinte... Duda, Harry, saiam!... Sra Roswell, temos 

uma boa reputação a manter e não podemos manchá-la com processos que não vão 

levar a nada. Então... - ela pegou sua bolsa em um cabide atrás da porta e retirou 

uma nota de 100 libras* -deixamos isso entre essas quatro paredes. 

Emily não acreditando que foi tão fácil, pegou rapidamente o dinheiro e se 

despediu. Ao sair da sala encontrou Harry e Duda. Fingiu-se despedir de Harry e 

lhe entregou discretamente o dinheiro: 

- Aproveite suas férias Harry! - ela piscou para ele e se despediu da tia e o 

primo. 

Ela saiu e seguiu até o fim do quarteirão, onde sua irmã esperava no carro: 

- Conseguiu? 

- E como! Obrigada pela aliança!  

*** 



Harry acordou cedo. Estava um dia lindo e ensolarado, uma manhã perfeita 

para abandonar a casa dos Dursley por mais um ano... Logo Hagrid estaria 

chegando para acompanhá-lo até o Caldeirão Furado para encontrarem-se com 

Emily e os Hailey, para fazerem as compras do ano... Harry teve seus pensamentos 

interrompidos pela voz irritante de tia Petúnia: 

- Harry! Desça imediatamente! 

Sem dúvidas, Hagrid havia chego para buscá-lo. 

- Hagrid, não via a hora de reencontrá-lo! -disse ele depois de saírem da rua 

dos Alfeneiros e pegaremo Nôitibus para o Caldeirão Furado. 

- Eu também Harry. 

- ...Sabe se os Harley já chegaram? 

- Parece que eles vão se atrasar um pouquinho. 

- Que pena - Harry suspirou, mas sorriu logo depois - É até melhor assim, 

preciso falar com o Rony.  

*** 

- Alô?... alô?... anh, sai do trem que vem, opa!... desculpa, errei. Tchau! 

(click!) 

- Rony! Não é assim! - reclamou Harry enquanto Rony, um tanto ofegante, 

recolocava o telefone no gancho. 

- Eu fiquei nervoso. Aquele feletone que eu liguei pra você antes do quarto 

ano era diferente desse. 

- Tá... - Harry retira o telefone do gancho o estende para Gina - quer tentar? 

- Não! - respondeu ela cruzando os braços impaciente - temos mais o que 

fazer?... Vamos embora! 

- Oras Gina, divirta-se um pouco antes de irmos embora!...Fred, Jorge?... 



- Estamos ocupados Harry! - respondeu Fred em meio aos miados 

estridentes de um gato de beco que ele pegara, enquanto Jorge tentava empurrar 

um caramelo incha-língua na garganta do bichano. 

Harry meio desapontado ficou olhando para o discador até que... 

- Já sei! Essa vai ser legal! Prestem atenção... (tuuuu...tuuu...tuuu...) Alô? É 

da padaria? 

- Você de novo Harry?! É a QUARTA vez que você liga aqui esse verão! 

- Mione?  

- ... tchau Harry! (click) 

-...?... como ela adivinhou? - perguntou Rony abobado. 

- Não sei. - respondeu Harry recolocando o telefone no gancho. 

- Vamos embora! - Gina agarrou Rony pelo braço e começou a arrastá-lo - 

Emily falou que chegava hoje de tarde. Você não quer que ela te veja passando 

trotes, não Sr. Potter? 

- Então vamos... - disse ele sem vontade seguindo os dois. 

- É! - comentou Rony olhando para os lados - A pílicia já deve estar 

chegando nesse ouvidão! 

- Polícia, Rony e, por Merlin! É Orelhão! 

-Tudo igual Gina. 

- Vamos! - Jorge passou pelos irmãos seguido de Fred que carregava em 

baixo da camiseta o gato com o efeito do seu caramelo e entraram correndo no 

caldeirão furado.  

*** 

Emily, porém, só chegou no caldeirão furado no outro dia de manhá 

acompanhada de seus pais. Harry estava voltando da beco diagonal, onde fora 

acompanhando Hagrid. O gigante estava repondo o seu estoque de inseticidas 

mágicos para a colheita de abóboras deste ano. 



Logo a encontraram junto com seus pais tomando um pouco de cerveja 

amanteigada. 

- Ah! Olá Harry ...como vai Hagrid?... – o Sr. e a Sra. Hailey eram sempre 

muito simpáticos com todos. 

- Olá! - disse Hagrid cumprimentando-os e a Emily com um movimento de 

cabeça. 

- Harry, como esta garoto?Sr. Hailey estideu a mão para cumprimentá-lo. 

- Estou bem!- mas ao tentar cumprimentá-lo, sentiu Emily abraça-lo com um pouco 

de força  

- Emily...por favor,... você... esta... me... enforcando... 

- Oh...desculpa! 

- Tudo bem Emily! - apressou-se Harry vendo a irmã ficar levemente 

corada. 

- Então, deixo o Harry em boas mãos, preciso voltar para Hogwarts... 

- Claro Hagrid, pode ir sossêgado- disse o Sra. Hailey abraçando-se a Harry 

enquanto o Sr. Hailey ocupava-se pegando o malão e todo o resto dos pertences do 

garoto. Enquanto Hagrid ia em direção a porta do estabelecimento. 

Era a primeira vez em anos que Harry sentia-se em família, uma família de 

verdade. Foi acordado desse transe quando percebeu que Emily gritava para ele, 

correndo em direção ao muro que os levaria ao Beco Diagonal: 

- Anda Harry!...vamos logo...encontraremos papai e mamãe na sorveteria,... 

- Ei, me espera!!! 

E assim, eles começaram as compras para mais um ano. Enfim, o último ano 

de Emily e, o sexto ano de Harry. Os "pais" de Emily iriam comprar os livros, e eles 

estavam responsáveis pela compra das vestes e coisas mais leves, para terem 

tempo de reencontrar aos outros amigos no mesma sorveteria...  

*** 



- Porrr Merrrlin! O tamanho desta lista! - Lune estava carregada de livros e 

todos os "apetrechos" necessários para seu primeiro ano em Hogwarts. 

- Você parece sua mãe falando dessa forma... - Remo era todo sorrisos, era 

seu primeiro ano com a filha, e era como se voltasse no tempo, no primeiro dia de 

Colégio dela, mesmo que este tenha sido tão longe e a alguns anos atrás! - Ah, olhe 

quem está vindo! 

- Padrinho!... Lune!... - Emily gritava tentando chamar a atenção deles a 

alguma distância em meio a multidão de bruxos que circulavam pelo local, seguida 

por Harry que corria logo atrás dela. 

- Emily, Harry,...como estão!? 

- Muito bem,... olá Lune!!! 

- Oie,aff, aff...também... estou... bem,...- Harry que estava correndo atrás de 

Emily, estava totalmente sem folêgo.  

- Alow! - disse Lune enquanto equilibrava todo o material nas mãos para 

poder conferir novamente a lista. 

- Aonde estão os Hailey Emily!? 

- Ah,... Ficamos de reencontrá-los na sorveteria... Aliás, quer ir conosco 

Lune!? 

- Ah, eu,...não conheço aqui,...bom,...papai!? - Lune estava animada com a 

idéia de poder lagar todo aquele peso, enquanto seu pai terminava as compras 

dele. 

- Claro. Mas, cuidado com todo esse material, eu poderia ajudá-la, se não 

tivesse os meus para carregar... Cada um tem uma lista enorme esse ano. 

- Também, agora que ele resolveu fazer pôs-graduação em DCT... -

comentou Lune. 

- Pós-graduação!? Nossa,... Mas Lune vamos!.. Até logo padrinho... 

- Até logo! 



Despediram-se de Remo, e distraídas com a conversa nem perceberam que 

Harry havia se afastado delas, até escutaram o garoto gritar entre as muitas 

cabeças em frente a uma loja,... 

- Emily!!! Lune!!!! Aqui!!!... - Harry pulava para que elas pudessem vê-lo. 

- Harry...- Emily tentava encontrar o irmão, enquanto Lune tentava segui-la 

por entre os bruxos com as mãos carregadas. Conseguiram ver o nome da loja em 

que Harry estava, era a Artigos de Qualidade para Quadribol.  

Lune e Emily se encararam e concordaram juntas revirando os olhos: 

- Garotos! 

- Vamos! - disse Lune - Ainda faltam comprrra uns... Aaiaiii! - Lune 

trombou com um "certo" poste que estava babando com os olhos vidrados na 

vitrine da loja.  

- Wood!? Nossa,... Eu ajudo!!!... - Emily acabará de se virar e se deparou com 

a cena. 

- anh, - Wood conseguiu desviar o olhar da vassoura e ficou espantando 

perceber o que tinha acontecido - nossa,...desculpa, eu...não vi você, eu,...puxa, 

desculpa!  

- Tudo bem...- Lune era um mistura de vergonha e timidez no rosto cada 

vez mais vermelho - Ei Emily, me ajuda!? 

- O que!? Mas,...de onde vocês.... vocês se conhecem?! - perguntou ele sem 

tirar os olhos da garota. 

- Explicamos depois Wood... - Emily dizia enquanto se abaixava para ajudar 

a amiga com os materiais. 

- Não! O mínimo que posso fazer é carregar seu material, - nisso Wood 

impedia que Emily de ajuda-la, enquanto ele mesmo fazia isso- ....não sei como não 

a vi... 

- Não se preoc...  



- Aaaaaaiiiiiii.... Lune, o que aconteceu!? - Harry acabará de "acordar" do 

transe com um beliscão de Emily em seu braço. Ela finalmente conseguiu chegar 

mais perto do irmão. 

- Nada...- Lune começou a falar, ao ser novamente interrompida por Wood. 

- Harry!? De onde você aparatou? 

- Anda, vamos sair daqui, isso está cheio!!!  

Enquanto Emily falava, saia carregando Lune pelo braço, empurrando 

diversos bruxos para abrir caminho, seguida pelo irmão e por um Olívio Wood 

totalmente perdido  

- Ahn, mas!? Eu,...- Wood tentava entender toda a situação. Nem imaginava 

quem era aquela garota em quem esbarrará e muito menos de onde todos se 

conheciam, foi quando Harry tentou começar a explicar alguma coisa:  

- É a filha do Remo. Remo Lupin... 

- O que!? De quem?! 

- Vem Wood. Explicamos quando chegarmos na sorveteria, lá é mais calmo! 

- sentiu então a mão de Emily puxando-o pela gola da camisa, para conseguir 

acompanhá-los no mesmo ritmo dos passos. 

- Olhem!... é o Harry !- Gina disse com um sorriso todos os dentes - ...deixa 

eu ver quem mais,... a Emily,.... a Lune, e...o Wood, o Wood?! - Gina via de longe 

os amigos chegarem pouco a pouco perto da mesa aonde todos os Weasley já 

estavam a algum tempo tomando sorvete.  

- Oi Harry - foi o suficiente para que Gina ficasse ainda mais vermelha - 

Como vai Emily?! 

- Olá para todos! - Harry que não agüentava mais o próprio peso largava-se 

em uma cadeira. Ele estava correndo atrás da irmã desde que se despediram dos 

Hailey e saíram da loja de ração para corujas, quando encontraram Remo - Como 

vai Gina?  

Não teve nenhuma resposta, apenas um aceno de cabeça de um Gina muito 

vermelha... 



- Lune! Quanto tempo! - Fred e Jorge dirigiram-se a ela com um enorme 

sorriso.  

- Nossa!... Todos os Weasley reunidos!!! - Lune divertia-se 

- Olá para todos! - Emily dizia também largando-se em uma das cadeiras 

ainda vazias na mesa - Larga tudo ai em cima Lune,... e você também Wood... 

- Será que alguém pode me... - Wood largava os materiais ao lado na mesa, 

mais perdido ainda, tentando perguntar quando ficou de fora da conversa. 

- Lune, essa é a Mione de quem lhe falei - Rony falava aos sorrisos da 

namorada enquanto as garotas se cumprimentavam com beijinhos. 

- Ah. Olá Hermione...Rony falou muit... 

- Shiiii...ela já entendeu - Rony cortou a amiga, começando a corar como 

Gina. 

- Chega!!! Alguém me explica por favor, quem é ela!? Como todos se 

conhecem!? Estou totalmente perdido aqui! - Wood que estava ficando impaciente, 

largou então os materiais da menina sobre a mesa, e se encostou na cadeira aonde 

Emily estava sentada.  

- Ela é filha do... 

- Remo Lupin, ... foi seu professor - Lune tomando novamente a cor 

vermelha no rosto. 

- Ela Morou na França todo esse tempo e... - Harry tentava explicar a 

história toda - bom, ela conhece o Carlinhos, por isso conhece os Weasley de cartas 

e... 

- Então, tudo explicado... Posso saber o que de tão importante tinha naquele 

lugar Harry para causar esse alvoroço todo!? - Emily virou-se para Harry, 

interrompendo um pouco as explicações, para tentar entender todo aquele 

escândalo do irmão na frente de uma loja. 

- Uma vassoura...O novo modelo da Firebolt - Harry estava novamente com 

aquela cara de sonhador, longe, imaginando-se como um jogador de quadribol da 

seleção perseguindo o pomo 



- Você também a viu Harry!? - Rony estava acompanhado Harry no sonho. 

- Nossa, que confusão essa!? Por causa de uma vassoura!?... - Mione 

divertia-se com a situação conforme os "recém chegados" iam explicando para 

todos. 

- Realmente... - Lune, agora estava recobrando a cor normal - ...Acontece...- 

ela também começava a se divertir com o que acabará de acontecer  

- Quem manda termos um amigo tão apaixonado por quadribol... 

- Não apenas um, não é mesmo Wood?! - agora era vez de Fred brincar um 

pouco com Wood, que havia ficado muito sério ao descobrir de quem a menina era 

filha. Jorge e ele estavam "compenetrados" demais com umas anotações que mal 

participavam da conversa. 

- É, isso é verdade... 

- Ah! Como vocês são engraçadinhas! vocçês que se matam e eu que saiu de 

mal nessa história! Hunf - Agora Harry sentia-se realmente contrariado com as 

brincadeiras das meninas. 

- Ai Harry,... - Lune abraçava-se ao amigo, fazendo cócegas em Harry - Que 

cara mais feia é essa!!! 

- Lune! Pare! Pare! Isso é golpe sujo - Harry voltava ao seu estado normal de 

sempre diante das risadas de todos os amigos que estavam ali. 

- Bom, em todo caso...Eu, sou o Olívio,...Olívio Wood... Prazer.... 

- Prazer, Lune,... Lune Monteskie Lupin,... Lune Lupin é melhor. - e abrindo 

um grande sorriso para o garoto. 

- O prazer é todo meu... - Wood beijou a mão da menina e era a vez dele 

ficar com cara de bobo...Como ele não tinha reparado nela antes!? Até que o 

"encontro inesperado" não tinha sido de todo ruim!  

- Ei, Fred e Jorge?! Será que eu não ganho nenhum "oi" dos meus gêmeos 

ruivos favoritos?! - Lune, como sempre, estava de gozação com os gêmeos. 

Aproveitando para desviar um pouco a sua atenção que estava totalmente 

concentrada em Wood...já que ela estavas sentindo seu rosto queimar. 



- E quantos pares de gêmeos ruivos você conhece além de nós?! 

Fred agora embarcava na brincadeira, descuidando um pouco das anotações, entre 

os risos de todos, principalmente de Gina, que tentava disfarçar o rosto todo 

vermelho, já que ela e Harry estavam conversando a um bom tempo então desde 

que todos estavam tentando se entender. 

- Contando vocês,...unnnnnm....apenas um  

Todos riram e as conversas sem rumo continuaram até Remo voltar com as 

suas compras, o Sr. e a Sra. Hailey seguidos pelo Sr. e Sra. Weasley, que se 

encontraram em alguma loja de ingredientes para poções... Finalmente, no 

comecinho da noite, despediram-se, para se reencontrarem na Estação de King's 

Cross na manhã seguinte,... seguirem para Hogwarts.  

Mione logo reencontrou seus pais num café em frente a sorveteria, ela 

também passou a noite no Caldeirão Furado.  

 

 

Cap 02 - Mais uma seleção  

"Quem cedo acorda acorda com corda, concorda?" 

Nada a vê com a fic, a gente sabe! Mas as semanas de provas travaram nosso 

cérebro... sorry... 

LAP. 

 

Na sempre movimentada estação King's Cross, crianças carregando malões 

começaram a aparecer e desaparecer como em um toque de mágica. A plataforma 

9 1/2 já estava, como sempre era no começo das aulas, abarrotada de gente.  

Emily, entre os alunos, procurava insistentemente alguém, até que:  

- Emily! Aqui!  

- Lupin! - ela correu na direção do padrinho.  

- Como vai? E Harry, aonde ele está!?  



- Não sei,...deve estar guardando nossas coisas no trem - ela olhou para os 

lados - E a Lune?  

- Está guardando seu malão também, já ela volta.  

- Emily! - agora foi a voz de Harry que gritou entre a multidão. Ele apareceu 

com o seu uniforme da escola. 

- Olá garoto!  

Harry cumprimentou o professor com um sorriso. 

- Melhor irmos - disse Emily olhando para seu relógio - Já está na hora de 

partir.  

Os três seguiram em direção ao expresso de Hogwarts, e conseguiram achar 

a última cabine vazia. Depois de se instalarem e se despedirem de Lupin, que iria 

para uma outra cabine, os Weasley chegaram.  

Lune vinha acompanhada de Fred e Jorge, que estavam praticamente dando 

pulos por terem conseguido mais um ano em Hogwarts, Rony de mãos dadas com 

Hermione e Gina toda sorrisos ao lado dos dois.  

- Oi Emily! - exclamou Hermione - Como foram suas férias? Mal 

conversamos ontem não foi...  

- Verdade, mas foram boas! E as suas?  

- Um pouco complicada... Por acaso não sabe se os meninos aprenderam a 

passar trote? - perguntou ela sussurrando.  

- Não... mas sabe o que eles aprontaram antes de... - Emily foi interrompida 

por um grito ouvido a uma certa distância - O que foi isso?!  

- Querida!!! - elas ouviram alguém chamando da estação - Seu lacinho... está 

solto... querida!  

Uma correria alucinada no corredor e a porta da cabine se abriu. Uma figura 

rosa entrou ofegante e fechou a porta se apoiando com as mãos nela.  

- Consegui! - ela respirou fundo.  



- Ahn!?... Charlotte?! - perguntou Emily.  

- AAAAHHHH! Vocês estão aqui! - ela gritou se virando tentando esconder 

dois laços rosas que dividiam seus cabelos, ainda loiros mas bem mais curtos, ao 

meio.  

- Ela é a ...?... - Lune não pode acabar a pergunta. 

- SIM, LUNE! - Gargalhava Fred - A versão Barbie 2002!  

- BARBIE-O-QUÊ?! - Charlotte sacou a varinha e apontou para o nariz dele.  

- É... nada não.... - murmurou Fred olhando para a ponta da varinha. - Essa 

varinha não é a mesma que a do ano passado, né? - Sorte sua que não, Weasley! - 

disse ela guardando a varinha novamente nas vestes rosas - Mas isso não quer 

dizer que não funcione como a outra!  

- O que aconteceu com você Charlotte? - perguntou Emily tentando parecer 

preocupada, mas quase não contendo um riso.  

- Sabe... - ela começou a contar sentando - A Narcisa é a mãe que toda a 

garota sonha. Ela vive comprando roupas, levando para salões de beleza mágicos... 

só de revistas de moda eu já tenho três coleções completas que ela juntou nessas 

férias... Eu não agüento mais!  

- É só se acostumar Charlotte! - falou Hermione.  

- Ah, sim! De comensal para uma manequim de mamãe patricinha? Acho 

que não vai ser tão fácil assim acostumar. - respondeu ela suspirando. - E você 

Emily! Vai se preparando, porque a Narcisa já te considera um nora!  

- Por Merlin! - riu-se Emily - Eu nem ao menos vi o Draco hoje.  

- Acho que ele não vai querer que vejam a cara dele por um bom tempo! - 

Charlotte comentou com o tom sarcástico dos Malfoy - Ele teve uns... hummm... 

probleminhas ontem a noite. Lúcio reduziu o Obliviate para mim, mas pediu para 

o Draco por ele em uma gaiola.  

Fred, Jorge, Harry e Rony não conteram as gargalhadas, mas já Emily ficou 

aborrecida:  



- Vocês ainda não pararam com essas brigas?  

- Não fui eu quem briguei com ele! E não tenho culpa se o Obliviate não 

gosta dele... Mas dá licença que eu vou tirar esse rosa todo! Uma ex-comensal não 

pode chegar assim na escola!  

Quando Charlotte foi abrir a porta, Draco entrou com a cara cheia de 

esparadrapos verdinhos:  

- Ah, Charlotte! Está me devendo duas! Foi eu quem não deixei a minha mãe 

vir atrás de você, e também peguei o seu adorado gatinho quando você jogou pelos 

ares antes de fugir! - ele entregou a gaiola de Obliviate, que agora parecia um tigre 

preto do tamanho de um ursinho de pelúcia. Ele percorreu o olhar pela cabine e 

encontrou os olhos alegres de Emily por vê -lo. Ele sequer mudou de expressão. 

Em seguida virou-se para sair quando Emily tomou uma atitude:  

- EI! Draco!- ela se levantou para segui-lo, mas ele fechou a porta - ... 

espera... - ela sentou-se novamente aborrecida.  

- Calma Emily... eu vou ter uma conversinha com ele logo mais! - disse 

Charlotte saindo.  

- Eu adoro essas "conversinhas" dela com o Draco! - riu-se Harry - 

geralmente ele fica com um olho roxo!  

- ... Não tem graça, Harry! - Emily o fuzilou com o olhar.  

- Ah, Emily! Tem gente bem melhor que ele em Hogwarts!  

E o percurso até a escola permaneceu na mesma bagunça de sempre.  

*** 

Logo que chegaram a estação em Hogsmeade, foi aquele alvoroço dos 

alunos para desembarcarem o quanto antes e poderem enfim, irem ao Castelo.  

- Nos vemos no Castelo Emily, até logo! Até logo galera...  

Assim Lune saiu de perto dos amigos e foi ao encontro de Hagrid.  

- Lune, por... tudo bem, até logo.  



Emily nem conseguiu terminar a frase, porque a amiga já estava longe, e em 

meio a tantas pessoas não conseguiria ouvi-la.  

- Aonde ela vai Emily?  

- Ela é nova aqui Mione, mesmo não estando no primeiro ano, mas também 

é nova,...vai acompanhar Hagrid com certeza... eu acho. - a garota terminou a frase 

como que num sussurro.  

Assim, Emily e Mione, seguiram com Gina para embarcar numa das 

carruagens sem cavalos juntas com Charlotte, que desde a entrada no trem, ainda 

na Estação de King's Cross, não estava falando muito. Enquanto os meninos 

entraram em uma carruagem logo atrás. Mas ao contrário delas, eles estavam bem 

falantes, já que estavam longe de qualquer ouvido feminino.  

-Charlotte, sabe aonde está o Draco?!  

Emily parecia um pouco aflita por não ter mais visto o namorado desde que 

ele deixou Obliviate com a amiga ainda no trem. E ela não fazia idéia de qual 

carruagem ele havia tomado até a escola...  

-Não. Mas pode deixar que logo encontro ele, afinal, sou monitora da 

sonserina... bem... acho que ainda sou... 

-Obrigada!  

Elas fizeram um silêncio enorme enquanto a carruagem começava a se 

movimentar em direção a Hogwarts. Charlotte, enfim, conseguia arrumar os 

cabelos da forma "natural".  

Nenhuma delas percebeu, que longe dali, um garoto do primeiro ano, 

olhava atento as carruagens que se dirigiam a Hogwarts, principalmente as que 

estavam levando Harry e a que estava logo a frente, aonde ia Emily. Com certeza, 

qualquer um pensaria que ele estava olhando o tão famoso Harry Potter, nada 

além. Mas acabaria percebendo que sua atenção maior, era para a carruagem em 

que estava Emily e as amigas...  

- Ei, Jorge,...JORGE!? - Fred falava impaciente enquanto se mexia e remexia 

na cabine da carruagem, tentando ver aonde estavam os novos alunos - viu aquelas 

garotas do primeiro ano...? 



- Vi, e como... - Jorge havia se despregado da janela, já que os barcos 

estavam muito longe e no meio da neblina, dificilmente poderiam ver alguma coisa 

naquela distância enorme.  

- De quem estão falando? - era a vez de Rony tentar se meter na conversa 

dos irmãos.  

Rony não estava muito animado com para passar esse ano em Hogwarts 

tendo em mente que teria de agüentar seus irmãos mais velhos por mais um ano, 

sobrando assim, um ano apenas para estar "sozinho" na escola.  

-Nada não Rony,...esqueceu que você tem uma namoradinha que é uma 

fera!?- Fred se divertia com a condição do irmão que estava namorando Hermione 

desde o fim do ano anterior.  

-Hunf...Melhor que vocês que não tem nenhuma...- e fechando a cara, Rony 

não disse mais nenhuma palavra até a carruagem parar totalmente em Hogwarts.  

- Ora Rony... temos muito tempo ainda! Não é mesmo Harry?... Ei, Harry!? - 

Jorge estava tentando chamar a atenção do garoto, que nem parecia estar presente, 

já que estava calado desde o desembarque.  

-HARRY!? - Fred o chacoalhava - Acorda garoto! ALÔ!? Tem um bruxo aí!?  

- Ei! Para Fred!!! O que foi!? - respondeu Harry meio áspero eplo susto.  

-Nada,...ahn,...queríamos saber o que chamou tanto a sua atenção... bom, 

não abriu a boca desde que embarcamos na carruagem,...pensei que não estivesse 

se sentindo bem! - ele riu - Qual é Harry,...você estava com uma cara sonhadora,...o 

que foi heim!?  

Mais um pouco e Fred levaria até o final sua "séria" brincadeira de 

preocupação com o garoto, mas o ataque de riso foi mais forte...  

- Ah! Sai fora Fred, não é nada!!!  

- Claro, nós acreditamos!!! - Fred e Jorge estavam novamente falando em 

coro, o que significava que tudo estava normal como sempre.  

*** 



Emily finalmente topou com Draco, já sem os esparadrapos. Ele estava junto 

com Crabbe e Goyle e mal deu atenção à ela. Furiosa ela o puxou pelo braço: 

- Ei! Draco! O que está acontecendo? 

- Desculpa Emily... é sério! Agora eu não posso. - e lhe deu um beijo no rosto 

e saiu em direção a mesa da Sonserina.  

- Draco?! Espera, eu queria...  

- Agora não Potter! - ele falou com seu jeito mal humorado - Eu estou 

ocupado demais... conversaremos depois! 

Ele estava totalmente estranho. Deixou uma Emily totalmente atormentada 

para trás. Quando Charlotte chegou perto dela perguntando o que havia 

acontecido:  

- Emily!? Por que essa cara de susto?  

-Nada, não foi nada Charlotte... 

- Pois eu tenho uma boa notícia! - Charlotte anuciou com cara de quem 

anúncia a morte do seu inimigo - Dumbledore continua me deixando como 

monitora! Ele falou que eu sou a única minitora que tira pontos da minha casa! 

- Qeu bom... é melhor irmos a seleção já vai começar. - e desanimada seguiu 

em direção a mesa da Grifinória, sem perceber.  

Charlotte saiu sem entender nada em direção a mesa da Sonserina, pronta 

para perguntar para Draco o que estava acontecendo, ela tinha certeza que para 

Emily estar assim, tinha que ser culpa dele...  

*** 

Os meninos desembarcaram e ainda na entrada do Salão, Harry passou pela 

mesma garota que vira no desembarque em Hogsmeade. Ela era o motivo 

verdadeiro para que Harry estivesse tão desligado durante o trajeto d a cidade 

para a escola.  

Harry nunca a tinha visto antes, mas parecia que ela já estudava ali há um 

bom tempo. "Muito estranho..." ele pensou "Nunca vi ela nos jogos de quadribol, 



nem durante as provas do torneio Tribruxo... E nem sequer me lembro de a ter 

visto aqui no salão... Ela é tão branca quanto a Lune! Uma garota assim é fácil de se 

ver... Será que tá na hora de eu trocar de óculos?..."  

Tentou se aproximar dela, quando sentiu um puxão, era Rony:  

- Ei, Harry!?  

- Rony, não agora!... - ao virar-se novamente, não havia mais sinal da garota, 

como se ela tivesse evaporado no ar. Simplesmente não estava mais ali.  

- Harry!? - Rony tinha uma cara de quem não entendia mais nada. 

- Ok, Weasley, o que foi? - Harry parecia chateado.  

- Ahn, nada,...importante,...Queria que você visse a rapidez com que aqueles 

dois entraram no Salão...eles querem o melhor lugar para ver as alunas do 

primeiro ano, principalmente uma que eles viram no desembarque e...  

- Ora, ora Weasley! - Draco estava parado perto dele e havia interrompido o 

garoto  

- O que você quer Draco? - Rony estava vermelho de raiva pelo olhar 

enjoado e superior que Draco lançava para ele.  

-Ora Weasley...queria apenas pedir licença!... - e assim, ele, junto com 

Crabbe e Goyle, passaram por Rony - Você e o Potter estão no meio do corredor, 

atrapalhando minha, ahn, nossa passagem...Então caiam fora! - e passou mesmo 

antes de qualquer resposta.  

- Hunf! Esse Draco! Nunca vai mudar,...não sei como sua irmã cons... 

Harry!? - ele estava olhando o amigo surpreso, Harry simplesmente estava 

desligado novamente - HARRY?!  

- O que foi Rony!? - respondeu finalmente o garoto irritado.  

- É que... ah, deixa pra lá!- Dizendo isso, Rony afastou-se dele, indo se sentar 

na ponta da mesa guardando lugar para o amigo e as garotas que vinham correndo 

logo em seguida de Draco puxadas por Emily que não estava com uma cara muito 

boa para a ocasião.  



*** 

Depois de todos devidamente acomodados, as portas do salão principal se 

abriram e a fila de novatos entrou seguindo a professora Minerva. Organizaram-se 

em frente à mesa dos professores. Minerva pôs o banquinho com o chapéu seletor 

no seu devido lugar e começou a chamar pelos novos alunos:  

- Morat, David Louis!  

Um menino de cabelos e olhos pretos sentou-se no banquinho e, ao 

contrário dos outros que aguardavam na fila, estava muito mais confiante do que 

os demais.  

- SONSERINA! - anunciou o velho chapéu. Sobre os aplausos e urros, ele 

seguiu para a mesa da sua casa.  

A maioria dos alunos não prestavam mais atenção. Somente Fred e Jorge 

olhavam atentamente para os novos alunos. Emily olhava atentamente para a mesa 

da Sonserina, mais especificamente para Draco, que discutia a situação dos novos 

alunos com Crabbe e Goyle. Mas foi tirada do seu transe quando ouviu Minerva 

anunciar um nome conhecido:  

- Granger, Sara!  

Hermione virou-se em direção a seleção e ficou branca de repente:  

-... ah não... - ela murmurou sem piscar.  

Uma menina bem agitada, de cabelos lisos e castanhos presos por um laço 

lilás sentou-se no banquinho.  

- CORVINAL! - a menina seguiu para a mesa da Corvinal dando tchauzinho 

para Hermione.  

- Conhece ela Hermione? - perguntou Rony para a namorada.  

- É minha prima... quer dizer, não ébem minha prima, ela é adotada. Ela... 

não é muito bem da cabeça...  

- Pettigrew, Kira! - Um burbúrio geral percorreu todo o salão.  



Era mesmo uma Pettigrew? Parente do mesmo que foi preso há apenas três 

meses atrás?  

A surpresa foi maior ainda quando uma garota bem maior que os demais 

alunos selecionados sentou-se no banquinho. Ela tinha cabelos e olhos muito 

negros, mas não era nada parecida com Pedro Pettigrew. Apesar de ser maior, 

estava nervosa como os demais e parecia que todo esse mundo mágico era novo 

para ela... teria crescido entre o s trouxas?  

Dumbledore pediu silêncio e o chapéu anunciou:  

- Lufa-lufa! - ela seguiu para a mesa onde recebeu os aplausos com enorme 

sorriso.  

- Montesquie Lupin, Lune!  

Lune sentou-se no banquinho, e entre os cochichos ela pode ouvir alguém 

exclamar:  

- Ela é um vampiro?  

Remo a olhava orgulhos e quase caiu da cadeira quando ouviu o chapéu:  

- SONSERINA!  

Seus companheiros de viajem da Grifinória sobressaltaram-se surpresos. 

Todos eles tinham certeza de que ela seria mais uma nova grifinoriana...  

Harry cutucava Emily pedindo:  

- Mas ela não é filha do Lupin? Como ela foi parar na Sonserina?  

- Também estou chocada Harry! Mas não podemos discordar do Chapéu-

seletor.  

Lune seguiu para a sua mesa onde foi recebida friamente. Afinal, desde o 

terceiro ano os alunos da Sonserina estavam contra um professor Lobisomem. 

Imagina a filha o professor lobisomem.  

- Muito bem! - Dumbledore levantou-se - Iniciamos mais um ano e, como 

vocês já devem ter percebido, com muitas novidades! Depois dos agradáveis e 

desagradáveis acontecimentos do ano passado, muitos fatos estão sendo 



desencadeados esse ano. Começamos pela srta. Lupin, que veio da França, para 

terminar seus estudos na escola de seu pai. Temos também a srta. Pettigrew. - ele 

indicou- a na mesa da Lufa-lufa - Ela tem uma história e tanto para contar, não é 

mesmo?  

Kira sorriu alegremente:  

- Bom, uma escola de magia não de ser tão diferente de uma escola de 

magia. - disse ela com ironicamente, o que fez os presentes rirem.  

- Como avisos da escola somente dois: A floresta Proibida é proibida para 

alunos! Mesmo se esses alunos forem espiões. - acrescentou olhando 

divertidamente para Charlotte - E informamos a casa Lufa-lufa que o seu monitor-

chefe infelizmente está com catapora de barrete e não retornará até a próxima 

semana. Assim a monitora escolherá um ajudante para essa semana, e os horários 

do primeiro ano serão distribuídos pela srta Potter, da Grifinória. Então... Vamos 

ao banquete!  

*** 

Emily levou os alunos novos até o salão comunal da Grifinória. Depois de 

lhes indicar o direção de seus dormitórios, mandou-os pra cama. Agora sua única 

preocupação era uma: O que havia com Draco? Ele parecia o mesmo... só não 

queria falar com ela.  

- Emily!  

- Anh.. - ela procurou que a chamara. Depareou-se com uma garota de 

cabelos cehios e negros e pele muito branca - Ah, oi Lilith!  

- Como vai? Aproveitou bem as férias?  

- Sim... e você?  

- Bom, digamos que eu aproveito mais os meus dias na escola... você está 

bem? Não está com uma cara boa.  

- Não é nada, só alguns incovenientes...  

- Ei! Emily! - era Harry entrado na sala junto com Rony e Hermione - ... 

Oi...?  



- Lilith! Do quinto ano. Sou monitora. - se apresentou a garota.  

- Ah... você não entrou esse ano, não?  

- Não.  

- É que eu...  

- Hora de dormir pessoal! Ou vou descontar pontos de vocês. Agora eu sou 

a monitora-chefe!  

- Isso Emily! - exclamou Jorge que chegara um pouco depois do trio junto 

com o irmão.  

- Bota ordem aqui! - ajudou Fred.  

Harry se distraiu com os gêmeos, e quando voltou-se Lilith já estava indo 

para o seu dormitório. "Lilith... estranho...".  

- Eu nunca a tinha visto em meio aos alunos... - ele pensou alto.  

- Claro! Hogwarts tem mais de mil alunos. - explicou Emily - 

Dificilmemente você consegue conhecer todo mundo. Agora para o seu 

dormitório!... Você falou da Lilith?  

Mas Harry já estava subindo as escadas.  

*** 

Depois do jantar da Seleção, Charlotte levava os alunos do 1º ano até o Salão 

Comunal da Sonserina. Ela nunca fora um exemplo de monitora, e muito menos 

animava os novatos com as expectativas para a Casa.  

Chegaram a parede de pedra nas masmorras, aonde estava a entrada. Ela 

parou, virou-se para os alunos cruzando os braços e revelou a senha:  

- Serpente rei!... - a passagem começou a se abrir - Para entrarem na Sala 

Comunal e nos dormitórios, vocês tem que informar a senha. Não esqueçam!!!... 

Posso descontar pontos de quem não tiver a cabeça no lugar! - ao fundo da fila, ela 

escutava um riso abafado e zombador enquanto falava - Algum problema Sr. 

Morat!?  



- Não, Srta. Malfoy! Só queria lembra-la que a Casa Sonserina não admite 

alunos que não tenham a cabeça no lugar. Então, não precisa se preocupar em nos 

tirar esses pontos.  

- Ah!... Temos um espertinho novo esse ano!? - Charlotte o olhou de um jeito 

que fez os outros alunos tremerem - Saiba que impertinência também é cobrada 

com pontos aqui! E se o Sr. não quiser inaugurar sua ficha escolar agora...CALE-

SE!  

David não respondeu, ficando apenas em silêncio enquanto passavam pela 

passagem.  

O silêncio que tomou conta do corredor foi esmagado pela conversa na Sala 

Comunal:  

- Meninas, dormitório da esquerda! Meninos, direita! VOCÊS AÍ! - disse ela 

apontando para alguns alunos antigos - Todo mundo para cama!!!... Os horários 

vão se distribuídos amanhã no café, agora, para cama novatos!  

Aos poucos os alunos foram se dirigindo aos seus dormitórios e esvaziando 

a sala.  

- Bom trabalho, maninha! Ainda bem que você vai se formar esse ano... Já 

temos muitos alunos traumatizados com você!  

Draco aproveitou sua vantagem na altura, que havia ganho durante os 

últimos messes, para se escorar na irmã.  

- VAI DOR-MIR DRACO!  

- Tô indo Charlottinha! - Passou então por Lune e, aproveitou para olha-la 

com desprezo - Vai pra casinha vai!  

Lune lhe lançou um olhar mortal, mas não falou nada. Charlotte o olhou 

seriamente de Draco para Lune, como se estivesse se esforçando para não fazer a 

mesma cara que o irmão.  

- Precisa de ajuda SRTA. LUPIN, para achar o caminho da casinha!?  

- Sei me virar sozinha, obrigada mesmo assim, SRTA. Malfoy!  



Assim, dirigiu-se ao seu dormitório podendo ouvir ainda um batida forte de 

portas ao fundo do Salão Comunal.  

Charlotte atropelou mais alguns retardatários que estavam provocando-a, 

pedindo para ver sua marca negra. Os ameaçou, e foi para seu dormimitório.  

*** 

Emily acordou assustada.  

"Por Merlin, que horas são?". esse foi seu primeiro pensamento. Aflita, 

levantou-se e viu que estava ainda clareando o dia. "Ah, Claro! Como sempre, 

acordo ou MUITO cedo, ou TARDE demais!".  

Vestiu seu uniforme, pegou sua revista bruxa semanal e desceu para o Salão 

Comunal, que ainda estava deserto, sentou-se perto da lareira. Começou a ler sua 

revista, virando as páginas sem a menos intenção de lê-las, quando alguém desceu 

lentamente as escadas e sentou-se ao seu lado. Emily olhou para o lado, e percebeu 

que era Hermione, e que a menina a olhava atentamente:  

- O que faz acordada Mione!?  

- Pergunto o mesmo de você!...sempre acorda tarde.  

- É,...hoje eu cai da cama, e você?  

- O mesmo... O que aconteceu ontem? - Mione tentava manter uma conversa  

- Ahn,...Porquê!?  

- Estava irritada com todos.... Foi o Malfoy?!  

- Foi! Mas, não quero falar sobre isso. Bom, vou dar uma volta!  

Emily voltou ao dormitório guardou sua revista e desceu novamente. Ficou 

surpresa quando cehgou ao final da escadari. Hermione não estava mais lá, mas 

em compensação vários alunos já estavam de pé. Entre eles, Fred, Jorge, Rony e 

Harry ainda meio sonolentos, a fitavam atentamente parada no meio da Sala:  

- Emily?! - disse Fred - O que faz acordada uma hora dessas?  



- Pergunto o mesmo de vocês!- disse, indo na direção deles - O que estão 

aprontando?  

- Nada Emily...Só estamos aqui, sentados! - disse Jorge sorrindo.  

- É! UAHhhhhhhhh...Hoje não está um dia bom pra ficar na cama.... " disse 

Harry em meio ao um bocejo.  

- E, onde está a Mione?!  

- Quem!? A Mione?! Ela subiu, disse que estava com sono ainda - respondeu 

Rony coçando os olhos.  

- Sente-se também Emily - Fred apontou para um lugar vazio ao seu lado - 

Vamos ter um sensacional conversar com a Monitora-chefe da Grifinória!  

- Não, obrigada! Mas vou dar umas voltas Fred...  

- Aonde você vai!? - perguntou Harry se levantando e num salto, parando 

ao lado dela.  

- Por aí.  

- Não vou deixar você sair essas horas sozinha por aí . Espere que eu vou 

com você...  

Emily não teve nem tempo de pensar. Harry subiu correndo as escadas para 

o dormitório masculino, e voltou abotoando as vestes de Hogwarts.  

- Pronto! Vamos?!  

- anh...vamos... - disse Emily saindo pelo quadro.  

- Que foi!? Você ia se encontra com o Doninha Branca!? - perguntou Harry já 

fora da sala, vendo que a cara de Emily não era das melhores.  

- NÃO!- disse ela secamente para o irmão - Digo, claro que não!  

- Calma maninha! Eu só estou pedindo...Vocês brigaram?!  

Emily percebeu que a última pergunta dele tinha um certo tom de esperança 

para uma resposta positiva  



- Eu não sei o que houve, mas eu estou chateada!  

- JURA!?  

- Ai Harry! - ela parou bruscamente - Eu não tô me sentindo bem hoje. Então 

se você não quiser me deixar de mal humor o dia inteiro, me deixa ir sozinha!  

- Hou.. tudo bem maninha... não precisa ficar tão zangada... Mas qualquer 

coisa me avisa! Assim tenho um motivo pra quebrar a cara do Malfoy na próxima 

vez que eu esbarrar com ele em um corredor!  

Ela suspirou zangada e seguiu pelo lado contrário do corredor. 

Definitivamente aquele ano escolar não tinha começado bem.  

   

 

Cap 03 - Ataques de Sara. 

Essa escola é realmente cheia de surpresas! 

David. 

 

Emily estava tomando seu café da manhã na mesa da Grifinória, quando 

vozes alteradas surgiram no salão.  

- Ai... de novo! - ela resmungou largando seu sanduíche, pegou seus livros e 

foi na direção de Charlotte- Chega Charlotte! Não quero ter que te levar 

novamente para conversar com Dumbledore!  

- Mas não precisa me levar! Leve aquela Lupina!  

Lune fez uma careta de provocação e saiu do Salão Principal. Emily olhou 

para seu relógio.  

- Vamos tentar chegar no horário certo hoje, monitora?  

Charlotte pegou seus livros na mesa e as duas saíram em direção a aula de 

DCAT. No caminho Emily fez o que sua posição na escola lhe permitia fazer: 

reprimir. Mas com certa moderação, já que era com uma ex-comensal que estava 

falando.  



- Antes era com o Draco, agora a Lune. Por que você sempre tem que 

implicar com alguém?  

- Eu tive que aprender a conviver com o Draco - ela se explicava como se 

estivesse apenas falando em banalidades - Mas Lune é uma coisa que eu aprendi a 

não confiar. Lobisomens são as criaturas mais traiçoeiras do nosso mundo!  

- Mas só quando se transformam!  

- Quem garante que uma pessoa que nasceu assim não tenha problemas de 

personalidade, heim?  

Emily olhou bem para a amiga.  

- Charlotte... você tem problema de personalidade! Não pode sair por aí... - 

Charlotte fuzilou Emily com o olhar - anh... para de me olhar assim! Eu estou 

falando a verdade!... O que foi?  

- O que é...  

Elas pararam no meio do corredor. O som de alguém correndo apressado 

em um dos corredores laterais se aproximava delas.  

- Deve ser um aluno! - falou Emily começando a ficar nervosa. Ela seguiu 

em frente no corredor em direção ao som - Se Flich estiver por perto... 

AHHHHHH!!! - Emily foi atropelada por um vulto laranja que nem ao menos 

parou para pedir desculpas.  

- Ei! Você aí! - Charlotte tentou chamá-lo - Estupefaça! - nada aconteceu.  

Emily revirou os olhos e levantou-se, espanando as vestes e ajuntando seus 

livros.  

- Não pode usar a varinha fora das aulas Charlotte!  

- Eu tinha esquecido...- disse ela sem pensar - Mas quem era aquele homem?  

- Não sei... nunca o tinha visto antes... Depois descobrimos! Agora não 

podemos nos atrasar... Vamos...  

- Certo...  



Após alguns minutos de caminhada pelos corredores, Emily e Charlotte 

entraram na sala ainda sem entender muito bem o que era aquela coisa alaranjada 

que encontraram no corredor. Mas de uma coisa elas tinham certeza: se ele estava 

ali aquele ano, teria alguma coisa a ver com os acontecimentos do ano anterior. 

Elas sentaram nas carteiras do fundo. Elas nem tinham aberto os livros quando o 

prof. Lupin entrou na sala, sorridente como sempre.  

- Boa Tarde! Todos com seus livros por favor! - ele colocou seus livros na 

sua mesa e voltou-se sorridente para a turma - Hoje vamos começar a falar sobre os 

trasgos. Como vocês sabem existem vários tipos deles. Aqueles que só vivem em 

florestas, outros que vivem em montanhas e os que preferem cavernas ou áreas 

rochosas. Vamos começar com os de florestas... Quem sabe Hagrid possa convidar 

alguns para uma aula prática... - seu sorriso amarelou quando viu que nem todos 

na sala achavam a idéia de uma aula prática fascinante - Bm,.. mas hoje vamos ter 

que nos contentar com esse desenho e...  

O professor puxou um painel com um gesto de varinha mas seu queixo caiu 

quando olhou para a ilustração.  

- Acho que eu conheço esse trasgo, professor... - Fred conseguiu falar entre 

gargalhadas.  

Havia um trasgo verde-musgo desenhado. Mas o trasgo tinha também uma 

peruca loira com lacinhos rosa.  

- Oh-ou! - Emily murmurou quando olhou para a cara vermelha da amiga 

que estava sentada ao seu lado - foi bom conhecer vocês...  

- JÁ CHEGA VOCÊS DOIS! - Charlotte se levantou bruscamente 

derrubando o tinteiro e a pena no chão - Já estou aturando vocês desde o começo 

do ano! Paciência tem limite! Ate a paciência de uma ex-comensal - ela 

praticamente sublinhou a última palavra sacando a varinha do bolso da veste.  

- NÃO CHARLOTTE! - o professor colocou-se na frente dela - Guarde essa 

varinha Srta. Malfoy! Não tem o direto de fazer isso em sala de aula! - Fred e Jorge 

abafaram risadas enquanto o resto da turma fazia o mesmo - E quanto aos 

senhores, venham comigo!  

Emily puxou Charlotte e a fez sentar. O professor levou os dois para fora da 

sala de aula.  



- Vocês são doidos ou o quê? Porque fizeram isso?  

- Para irritar ela!- exclamou Jorge.  

- Viu a cara dela? Ver a reação dela vale um olho roxo!  

- Um olho roxo?! Vocês sabem que ela pode fazer mais que um olho roxo! 

Detenção! Voltem para a sala e sentem-se afastados dela... E se quiserem passar de 

ano, ou melhor, se quiserem continuar vivos até o final do ano... NÃO-FAÇAM-

MAIS-ISSO!  

Os gêmeos entraram na sala novamente. Emily segurou os ombros de 

Charlotte que insistia em levantar. O professor suspirou cansado.  

- Ai, ai... isso vai longe... - e voltou para a sala fechando a porta.  

 
Harry, Rony e Hermione acabavam de sair da aula de transfiguração, 

quando foram impedidos de chegarem à escadaria por um tumulto em frente a 

sala de feitiços.  

-O que está acontecendo?- perguntou Rony tentando ver acima das cabeças 

de vários alunos.  

O professor Flitiwick pedia desesperado para alguém parar.  

-Ah, não! É a Sara!- ofegou Hermione tentando abrir caminho por entre os 

alunos.  

-Espera, Hermione! - Harry foi atrás dela e Rony os seguiu.  

Quando conseguiram chegar ao meio do tumulto, Sara estava desmaiada e 

David ajudava um Flitiwick assustado a reanimá-la.  

-Ah, Srta. Granger! - a voz do professor soou aliviada - Não sei explicar o 

que aconteceu!  

-Não se preocupe professor! - ela ajoelhou-se e levantou a cabeça da menina 

- Eu levo ela para enfermaria. Rony, me ajuda!  

Rony a pegou no colo e os três seguiram pelas escadas para a enfermaria. 

David os seguiu.  



-Sr. Morat! - chamou o professor- Onde pensa que vai?  

-Ajudar! - e ele sumiu do campo de vista do professor.  

*** 

 

Madame Pomfrey, depois de examinar Sara, concluiu que ela não havia 

desmaiado por algum problema físico.  

-Provavelmente um colapso nervoso. Algum tipo de pressão. Ela tem 

problemas com os pais Srta. Granger?  

-Não... eu... ela é filha adotiva, não temos informações sobre seu pai, mas 

sua mãe morreu em um acidente no hospital em que meu tio trabalha. Ela começou 

a ter esses ataques há uns... cinco meses...  

-Bom, nesse caso, ela ficará em observação. Se o caso piorar, teremos que 

levá-la ao St. Mungus.  

-Tudo bem... - suspirou Hermione - Eu posso ficar aqui um pouco?  

Madame Pomfrey lhes lançou um olhar desconfiado, principalmente para 

Harry.  

-Somente dez minuto. E se ela acordar, me chamem! - e ela saiu para a sua 

sala.  

-Ataques, Mione?- perguntou Harry preocupado.  

-Ataques. Pelo que me contaram, foi depois de uma viajem para a França, 

quando ela sumiu por um dia e quando a encontraram, estava falando coisa com 

coisa...  

-Como assim?- foi a vez de Rony.  

-Ela passa muito tempo assistindo TV...  

-Tevelisao?  

- É Rony. Ela fala como se estivesse no mundo de seu desenho favorito.  

-Qual? - perguntou Harry.  



Hermione demorou um pouco para responder:  

-Sakura Card Captors.  

-Sakura?  

Harry começou a rir.  

-O que é Sakura?- perguntou Rony, rindo sem entender a piada.  

-Ai ai ai ai ai! ... - Sara levantou-se de repente e sentou-se na cama com as 

mãos na cabeça - Minha cabecinha dói!  

Os três a olharam espantados.  

-Sara? - perguntou Hermione - Você está bem?  

Sara olhou demoradamente, forçando os olhos como se estivesse sem 

óculos.  

-Toya? O que está fazendo aqui? Yokito? - ela olhou bem para Rony- Por 

que pintou o cabelo?  

Os três se entreolharam.  

-Acho que devemos chamar a Madame Pomfrey - Hermione estava saindo 

quando Charlotte entrou segurando Obliviate e seguida por Draco.  

-AHHHH! - Sara gritou e pulou da cama - Aquela carta Clow pegou o Kero 

e o Shoran!  

-Quem pegou o quê? -perguntou Draco.  

-Não se preocupem! Eu vou ajudar vocês! Só tenho que achar o meu báculo! 

Eu...eu...- ela pegou uma vassoura que estava encostada na parede e correu em 

direção à porta - VOLTE PARA A FORMA HUMILDE QUE MERECE! CARTA 

CLOW! - ela ficou com a vassoura parada a poucos centímetros do nariz de 

Charlotte.  

-O que você está fazendo?  



-Na-não funcionou! Kero! O que eu... eu... minha cabeça... - ela desmaiou 

novamente.  

Madame Pomfrey saiu de sua sala quase imediatamente ao ouvir a voz da 

menina.  

-O que aconteceu? - perguntou ela levitando Sara e a colocando na cama 

novamente.  

-Outro ataque! - explicou Hermione.  

-Ataque? - perguntou Charlotte- Ela não parecia saber o que estava falando. 

Alias, Madame Pomfrey? Tem mais daquela poção de descontaminação? O 

Obliviate mordeu o Draco de novo e eu estou com medo de que ele tenha pegado 

alguma bactéria.  

-Charlotte!- Draco reclamou olhando feio para Rony e Harry que tentavam 

abafar a risada - Viemos aqui fazer um CURATIVO no meu braço!  

-Vocês dois, vão para minha sala e os três voltem para suas casas. Deixem-

na repousar. Venha Srta. Olle... Srta. Malfoy.  

A ala hospitalar ficou silenciosa .  

Sara era a única na fileira de leitos. Alguém abriu vagarosamente a porta 

sem fazer barulho, e andou sorrateiramente até lá. Colocou a mão sobre a testa da 

menina e perguntou:  

-Está me ouvindo?  

-Sim... - ela respondeu com uma voz forçada, como se não quisesse 

responder.  

-Você está se saindo muito bem. Não desista agora. Cumpra seu dever.  

-Sim... - respondeu novamente.  

A pessoa retirou a mão da testa dela e saiu mais silenciosamente que 

quando entrou.  

*** 

 



Sara ficou ainda um bom tempo na ala hospitalar. Hermione aproveitava os 

intervalos de cada aula para visitá-la, sempre acompanhada de Rony.  

Harry ainda não tinha conseguido recuperar a confiança de Madame 

Pomfrey, que perdera no ano anterior. Então ficava responsável de levar as 

mochilas e livros dos dois para a sala.  

"Para que a Hermione precisa de tantos livros?" - Harry reclamava com ele 

mesmo com as mochilas sobre os ombros, e os braços carregados de livros.  

De súbito, alguém apareceu correndo na dobra do corredor. Os livros de 

Hermione caíram num estrondo no chão, e Harry não conseguiu se equilibrar com 

o peso das três mochilas. Era uma aluna, que passou como uma ventania por ele e 

o fez cair. Ela parou assim que percebeu o que fez e voltou ofegante para ajudar.  

-Ai! Me desculpa, desculpa mesmo- Lilith olhou para ele - Harry?  

-Lilith? - perguntou Harry ajeitando os óculos.  

-Ai, Harry, me desculpe, eu nem vi você aqui - ela abaixou-se e começou a 

juntar os livros - eu passei com tanta pressa...  

-Não se preocupe- ele abaixou-se também - não foi nada...  

-Como não... olha quantos livros você estava carregando... - ela olhou para 

ele - Quer ajuda?  

Harry travou com aqueles dois olhos claros o olhando com interesse. Não 

sabia exatamente o que era, mas sentia um comichão engraçado na barriga.  

-Claro...  

Lilith pegou metade dos livros no chão e os dois saíram conversando até o 

Salão da Grifinória.  

-Você vai nesse fim de semana para Hosmeade?  

-Acho que vou...  

- Por que?  

- É que... eu queria falar com você...  



Ela sorriu.  

-Claro... me procure! Esses são da Hermione? Eu levo para ela!  

Ela correu para o dormitório feminino acenando apressada para Harry . Ele 

levou seus materiais para o dormitório e desceu, esperando Rony e Hermione 

voltarem da enfermaria.  

 

Cap 04 - Parabéns pra você! 

 

Happy Birthday to you! Happy Birthday to(SOC)... Heeeey! 

Draco. 

 

Charlotte acordou tarde naquele sábado. Ficara até tarde da noite revendo 

os relatórios que recebeu do ministério. Conforme as investigações das anotações 

de Voldemort sobre a ponte de ligação, ela poderia abrir agora ou daqui há dez 

anos devido a interferência do feitiço de confusão.  

"Que avanço!" , Charlotte reclamava consigo mesma" Isso eu já sabia!".  

A manhã estava escura devido as nuvens de chuva que não tardariam a cair. 

Obliviate ainda estava em cima do armário dormindo. Charlotte soergueu-se e 

olhou espantada para uma caixa que estava ao pé de sua cama.  

- Por Merlin... Eles se lembraram! - ela sussurrou ainda imóvel.  

A caixa não era grande, mas estava enfeitada com um papel de presente 

prata e um laço verde. E também tinha um cartão preto entre o laço onde estava 

escrito: PARA A MELHOR EX-COMENSAL QUE EXISTE.  

Charlotte pensou bem e resolveu não abrir.  

- Certamente é alguma brincadeira do Draco. Não vou dar esse gostinho a 

ele...  



As outras garotas do quarto já haviam se levantado e suas camas estavam 

devidamente arrumadas. Charlotte vestiu seu uniforme, colocou sua insígnia de 

monitora e cutucou Obliviate com sua varinha.  

- Já está tarde Obliviate! - ela abriu a janela - Vai para fora!  

O alagatus reduzido abriu vagarosamente os olhos e se esticou. Depois 

sentou-se e bocejou preguiçosamente para a dona.  

- Fora! Se você passou a noite fora o problema é seu! Não quero mais 

arranjar problemas com elfos arranhados!  

Ele abriu as asas e parou no ar, olhando atentamente para a caixa.  

- ... ah não! Não Obliviate!  

O alagatus voou rapidamente até a caixa e a agarrou com as patas.  

- Solta Obliviate! - Charlotte pulava tentando pegar a caixa dele que planava 

fora de seu alcance.  

-OBLIVIATE! - Charlotte alcançou a caixa em um pulo. E os dois começaram 

a puxá-la um para cada lado - Seu Alagatus maluco... SOLTA!  

Ele apenas soltou um miado estridente e puxou com mais força ainda.  

*** 

 

No salão comunal da Sonserina, vários alunos adiantavam tarefas para 

terem o resto do fim de semana de folga. Entre eles estavam Draco, Crabbe e Goyle 

que este ano começaram mal.  

"Tem dedo da Charlotte nisso!" Draco reclamava. "Nunca tivemos que fazer 

tantos trabalhos extras nos anos passados!"'.  

Lune estava perto de uma janela lendo "Ártemis Fowl" e David estava 

jogando Snap Explosivo com outro aluno do primeiro ano (com algumas 

mudanças da autoria de Sara nas cartas).  



De repente ouviu-se berros vindos da direção dos dormitórios femininos, 

uma explosão e um grito de nojo. Silêncio e olhares interrogativos espalharam-se 

por todo o salão.  

Ouviu-se uma porta sendo aberta bruscamente e passos furiosos ecoando 

pelo corredor. Obliviate apareceu voando como um jato, com uma fita verde e 

prata entre as asas e deixando uma substância esquisita pelo caminho. Saiu pela 

janela, sujando o livro de Lune.  

-Argh! O que serr isso? - ela passou o dedo pela gosma alaranjada que 

manchava a página.  

-QUEM FEZ ISSO?  

Todos os alunos paralisaram ao verem sua monitora-chefe coberta dos 

cabelos louros até os pés com a mesma gosma.  

Draco teve um ataque histérico de riso, assim que o choque da visão passou 

e caiu da cadeira.  

-Para a melhor ex-comensal que existe?! - perguntou ele entre gargalhadas 

lendo o cartão que estava grudado no cabelo dela.  

-Chega Draco! - ela apontou a varinha para ele- Sei que foi você!  

-Não pode usar a varinha, esqueceu?- lembrou Draco enquanto enxugava os 

olhos e continuava a rir junto com grande parte dos alunos da casa.  

-Mas eu posso usar minha mão! O que acha de um soco de agradecimento 

pelo presente?  

-Não fui eu, tampinha!  

-Então quem teve essa idéia brilhante, heim?  

- É abóbora misturada com ovos e baba de dragão - falou David 

examinando um dos rastros do alagatus - Não devia se preocupar! Abóbora com 

baba faz bem para o cabelo e...  

-CALA A BOCA MORAT!  



Lune aproximou-se dos cabelos de Charlotte e desgrudou o cartão dos 

cabelos dela.  

-Conheço essa letrra... ah é... prrovavelmente mais um logrro da Frred & 

Jorrge prroduções! E ahé... Feliz Aniverrsárrio Charrlotte!  

Charlotte suspirou furiosa e foi para o banheiro tentar tirar aquilo do cabelo.  

-Alguém vai morrer hoje! - ela falou ameaçadoramente entre dentes.  

*** 

 

Emily estava em seu dormitório junto com Catherine babando em cima de 

uma revista comemorativa: "Os cem bruxos mais bonitos do século."  

-Porque você não larga o Draco logo?- perguntou Catherine- Olha o que 

você está perdendo!  

-Eu já me decidi.  

-E?  

-Vou terminar.  

-Mesmo?  

-É sério!  

A amiga a olhou com desconfiança.  

-Vou mesmo Catherine! E vai ser hoje em Hosmeade!  

-Bom então... boa sorte!... Ei! Dumbledore?  

-O quê?!  

-Aqui! Eleito o bruxo mais bonito de 1942...  

- Nossa.  

Elas continuaram folheando a revista.  



- Ahhh!! SNAPE?  

- É outro! é outro!... deve ser algum parente dele.  

-Duvido muito...  

De repente, um barulho de algo sendo arranhado veio da janela.  

-Obliviate!- exclamou Emily correndo para abrir a janela.  

O alagatus ainda estava com a fita verde presa nas asas e trazia uma carta. 

Ele entrou pingando gosma alaranjada e água de chuva.  

-Ai que nojo! Ele vai sujar sua cama Emi...  

Catherine não pode acabar de falar. O alagatus sacudiu-se para tirar a fita 

das asas, molhando e sujando as vestes das duas.  

-PARA OBLIVIATE!- Emily pegou a carta e tirou a fita das asas dele e o 

mandou sair. Ela limpou a carta e leu.  

Avise o Fred e o Jorge para irem com armadura hoje em Hosmeade.  

-Oh-ou... acho que ela está braba com alguma coisa... - suspirou Emily.  

*** 

 

Emily e Catherine estavam andando pela loja Dedosdemel, vendo os novos 

sabores de picolés ácidos quando alguém chegou por trás de Emily e puxou-lhe o 

braço.  

-Emily... precisamos conversar.  

-Ah! Malfoy... estava te procurando mesmo. Vamos lá fora.  

Emily saiu na frente, nem esperando Draco sair da loja. O tempo estava 

nublado e as ruas de Hosmeade estavam cheias de alunos. Draco se postou ao lado 

de Emily e eles caminharam em silêncio até alguns bancos longe da agitação do 

povoado. Draco sentou-se ao lado de Emily e ficou em silêncio. Emily não sabia o 

que dizer. Falando para Catherine que iria acabar com ele era muito mais fácil. 

Mas ao lado dele e olhando para seus olhos cinzentos via que era muito difícil. Ela 

gostava dele, mas ele a havia tratado muito mal. Não que não pudesse perdoar, 



mas e se ele continuasse a fazer isso? Ela não tinha essa certeza. Tomando coragem 

e respirando fundo ela o olhou.  

-Draco...  

-Não. Acaba. Comigo. - ele falou sublinhando cada palavra.  

-Porque você me tratou daquele jeito? Acha que eu vou agüentar você 

querendo ser o "bom" na frente dos seus amigos e me esnobando? Para sua 

informação Draco, paciência tem limite. Até a minha. Acabou.  

Ele arregalou os olhos.  

-Emily, eu te amo! Eu nunca senti isso por alguém antes!  

-Então devia ter pensado antes de fazer o que fez!  

Emily se levantou e foi saindo sem olhar para trás. Ainda pode ouvir ele 

gritando para ela voltar e então o silêncio tomou conta do lugar até ela chegar 

novamente ao movimento do povoado.  

Catherine estava esperando por ela e as duas se dirigiram até o Três 

Vassouras. Catherine a deixou sozinha na entrada, indo conversar com alguns 

amigos e Emily dirigiu-se a uma mesa no canto do bar. Pediu uma cerveja 

amanteigada e ficou olhando o movimento. Estava com uma vontade gigantesca 

de chorar quando alguém sentou-se do seu lado e ela levantou os olhos.  

-Você viu meu irmão, Emily? Eu não encontrei em lugar nenhum e... o que 

você tem?  

-Nada...  

-Só conheço um nada e é o meu irmão! O que ele te fez?  

-Ou melhor o que ele não fez! Ele foi grosseiro e estúpido e... a gente 

terminou... ou melhor... eu terminei com ele...  

-Demorou muito! Queria entrar para o Guinness Book?  

-Charlotte! É sério... não brinca com isso!  



-Eu estou falando sério. Olha, eu não gosto dele... muito. Mas conheço ele a 

ponto de saber que não serve para você... mas... Olha, não é bem isso... escuta - ela 

respirou fundo e pensou por um tempo- Eu aprendi a observar as pessoas durante 

meu tempo de comensal. Draco é uma pessoa que ainda vai mudar muito... E 

talvez ele se torne uma pessoa bem diferente do Draco que você conhece... e 

gosta...  

-Obrigada... me ajudou muito... mas eu continuo mal! Eu amo ele... - os 

olhos de Emily se encheram de lágrimas e ela colocou o rosto entre as mãos.  

-Quer saber? - ela puxou Emily pelo braço e a levantou - Se é para ficar aí 

chorando, vamos lá fazer as pazes de volta!  

-Não é assim, Charlotte... Tá... eu paro de chorar...  

-Melhor assim... acho que você tem é que esquecer isso agora. Depois, 

quando você estiver mais calma, vai conseguir pensar melhor.  

-Nossa Charlotte... - falou Emily enxugando as lágrimas- Você é uma ótima 

conselheira sabia?  

-Não tente me adular.  

-Por Merlin!  

-O que houve agora?  

-Hoje é seu aniversário! - Emily pulou no pescoço da amiga- PARABÉNS!  

-Anh... obrigada Emily, mas eu prefiro estar viva no meu próximo 

aniversário... e além do mais.. me solta! Todo mundo está olhando...  

-Desculpe...  

-E por falar nisso... onde estão os gêmeos?  

-Boa pergunta! Vamos procurá-los?  

-Eu quero ter uma conversa muito séria com eles longe de qualquer 

professor! - ela sibilou entre os dentes.  

-Assim você me assusta Charlotte!...Não vai matar eles, vai?  



- Não na sua frente.  

E elas saíram do bar.  

*** 

 

-Vamos voltar Charlotte!- insistia Emily - Daqui a pouco nós vamos voltar 

para a escola.  

-Só mais um pouco Emily. Vi eles entrando na loja de logros. Uma hora eles 

tem que sair.  

Charlotte e Emily aguardavam impacientes em frente a loja de logros. O 

tempo estava carregado e logo a chuva tornaria a cair.  

-Eles estão saindo! - Charlotte se encostou na parede para se esconder, 

puxando Emily junto.  

-Fizemos um bom negócio! - exclamou Jorge.  

- É mesmo, em um mês teremos AAAAAHHHHHHH! - Fred caiu de cara 

no chão enlameado, respingando lama em todos.  

-Ah, Charlotte! Você fez ele sujar meu uniforme!- reclamou Emily fazendo 

um feitiço para limpar seu uniforme.  

-Sua cara está igual a minha hoje de manhã, Fred! -disse Charlotte sem rir.  

-Não é bonito fazer seus colegas de escola tropeçarem na lama, mocinha! - 

Fred levantou limpando a cara.  

-Não é bonito mandar presentes que explodem meleca na cara dos outros! - 

replicou ela.  

-Você recebeu?- perguntou Jorge rindo- No verso estava escrito para você 

abrir no Salão Principal. Estávamos esperando com o Colin Creevey.  

Charlotte o fuzilou com os olhos.  

-Não pense que aceito tudo isso numa boa, Weasley! Não posso reagir como 

eu queria agora, mas nada me impede de fazer isso quando terminarmos a escola... 

Ouviu bem?  



-Anh... era só brincadeira Charlotte. Queríamos te alegrar um pouco- 

comentou Fred ainda com a cara toda suja.  

-Não escolheram a melhor maneira para isso, Fred - disse Emily em um tom 

de desaprovação- Essas brincadeiras só a enfurecem mais...  

-Bom... - começou Jorge- não podemos dizer que não gostamos de ver você 

furiosa Charlotte, e OPA!  

Charlotte atirou sua varinha com toda a força que pode em Jorge, mas ele 

desviou e ela acabou acertando outra pessoa que saia da loja.  

-Jorge, seu idiota! Porque desviou?... Ah, desculpa! Eu não queria acertar 

você... ei! Eu já vi você antes!  

-Acho que não. Está desculpada, preciso ir... Tchau! - e ele sumiu mais 

rápido que apareceu.  

-Emily. É aquele cara de uniforme laranja que nos atropelou lá na escola.  

-É mesmo! Ele ainda tem as vestes alaranjadas por debaixo da capa de 

chuva...  

-Que estranho.. Ei! Onde foram os Weasleys?  

Emily olhou em volta procurando pelos amigos.  

-Fugiram. Achou que eles iriam ficar esperando você bater neles?  

-Hunf! Eu ainda acerto minhas contas com esses dois! Vamos voltar.  

-Ai, ai Charlotte... Acho que depois dessa, eles param.  

-Eu espero que sim, se eles temem pelas vidas deles, eles param!  

*** 

 

O clima de outubro já começava a baixar a temperatura nos arredores da 

escola, fazendo com que um vento frio porém agradável, balança-se a copa das 

árvores na floresta proibida...  



Ao contrário dos anos anteriores, o baile de outono não havia mudado 

muito a atmosfera da escola... e o clima entre os monitores estava ainda mais tenso 

que o de costume...  

-Não me venha com"mas" ... Isso faz parte das suas obrigações como 

monitora-chefe...  

-Mas eu já disse que NÃO Emily... eu não vou abrir baile algum 

simplesmente porque sou monitora...  

-...Ora essa! Nós podemos chamar qualquer monitor, já que a Cho da 

Corvinal vai com único monitor-chefe. E seria muito estranho aquele tal de Patrick 

da Lufa-Lufa acompanhar nós três...  

-Eu prefiro ir com um trasgo, a ir com meu irmão Emily!  

-Pois chame esse trasgo, Charlotte, porque eu preferiria ir com o seu irmão! 

Hunf!  

-Ei! Emily espera qu...  

Emily já estava caminhado a passos largos e apressados em direção do 

castelo, deixando para trás Charlotte sem qualquer reação, parada perto do lago. 

Essa foi a primeira das muitas vezes que acabou discutindo com Charlotte por 

causa dessa baile. E, mesmo no dia, ela ainda tentava se livrar da obrigação de 

participar:  

-Francamente Emily... Eu realmente preciso ir?!  

-Por favor Charlotte! É só a primeira dança e acabou! Isso que você ainda vai 

com...  

-Não-me-lembre-disso! - cortou Charlotte.  

-Tá! Desculpa...  

Charlotte estava sentada no chão deixando as costas apoiada na parede com 

o quadro da sereia, que ficava no banheiro dos monitores, esperando enquanto 

Emily mudava a cor das unhas mais uma vez  



-Olha, se é para ir a forca, apresse-se que o seu querido irmão está a mais de 

meia hora chamando por você do lado de fora do banheiro... será que só eu escuto 

esse gritos?! - dizia Charlotte em meio a um grande bocejo.  

-Tudo bem, tudo bem,... terminei. Vamos?  

-AH! Harry?!  

-Emily! Até que enfim! - ele estava andando de um lado para o outro 

impaciente na passagem que dava para o banheiro. Harry lembrava do lugar 

porque o havia usado no 4º ano numa das tarefas do Torneio Tribruxo.  

-Harry... Você parece aflito! O que foi que...  

-Vem comigo que eu explico.  

-Mas eu preciso...  

-Você consegue se arrumar, agora, vem comigo?!- dizendo isso, ela a pegou 

pela mão e eles saíram pelo corredor daquele andar.  

-Preciso da sua ajuda...  

-... mas...  

-Deixa que eu explico, mas, não me interrompe, por favor.  

-Ok - Emily estava com uma cara de susto ainda maior do que antes, porque 

seu irmão realmente conseguia deixá-la preocupada com aquele nervosismo todo.  

-É... é... assim, bem... a Lilith!  

-Ah... ahn!?  

-Ei Emily! É sério! Eu queria convidá-la para o baile, mas, ela também é 

monitora e acabou que vai com um garoto da Corvinal... -sua voz terminava a frase 

como que num sussurro - não sei como fazer para me aproximar dela para... para... 

Ah, eu preciso da sua ajuda maninha! Você sabe que eu não consigo tirá-la da 

cabeça... é, bom,é diferente agora...  

-Bom,... Harry... Vou falar com ela, tudo bem!?- eles já estavam em frente ao 

retrato da mulher - Temos que nos reunir um pouco antes mesmo, e eu vou fazer o 



que estiver ao meu alcance, tudo bem assim? - ela deu uma piscadinha e um beijo 

carinhoso no rosto do irmão- Deixa comigo, ok!?  

-Sim. Claro que sim... O que eu faria sem você?! - ele olhou para o relógio - 

Nossa.. preciso ir tomar um banho também... Até depois... - e saiu andando as 

pressas - Emily! O Dino disse que espera você pronta as 9 em frente a lareira!- e 

sumiu nas escadas para seu dormitório.  

Emily parou um pouco para colocar seus pensamentos em ordem. Em 

outros tempos ela não estaria nervosa como agora. Ela com certeza estaria se 

arrumando para ir ao baile com o seu namorado e não teria nenhuma discussão 

como a Hermione teve com o Rony. Mas, não era isso que a esperava. Ela ia com 

Dino, um garoto também do último ano, quieto, inteligente embora, não fosse 

muito bonito, mas sem dúvidas legal e valia lembrar, ela mal conhecia... E com 

certeza, iria vê-lo, Draco, durante todo o baile a ignorá-la como vinha fazendo 

desde o começo do ano.  

*** 

-Ai...Anda Charlotte! Você fez com que EU me apressa-se, agora... - o garoto 

quase esmurrava a porta do dormitório feminino...  

-Cala-a-boca-Draco! - disse Charlotte abrindo a porta bruscamente. Ela 

tentou arrumar o cabelo do mesmo jeito que Narcisa amarrava, um coque e agora 

com fitas negras, e usava um vestido da mesma verde musgo com detalhes 

bordados da mesma cor das fitas.  

- Cha-Charlotte! - Draco sustentava uma indiscutível cara de espanto para a 

irmã junto com todos os alunos que estavam perambulando pelo Salão Comunal 

da Sonserina- Noooossaaaa! Assim você até consegue parecer uma bruxa normal 

para sua idade, tampinha!  

-Mais um comentário, e eu juro que não vai sobrar muita coisa "normal" em 

você para contar o que aconteceu ao resto!  

-Ok - calando-se com uma varinha apontada para seu nariz, Draco esticou o 

braço para a irmã, que embora muito relutante, o aceitou.  

Eles saíram então das masmorras acompanhados de vários pares de olhos 

curiosos e sem dúvida, tão impressionados quanto os de Draco. Seguiram direto 

para o Salão Principal.  



*** 

Já as portas do Salão Principal, Harry conseguia ver toda a decoração para o 

baile daquele ano que, estava tão linda quanto em anos anteriores... Fadinhas 

brilhavam por todo o lado, iluminando todo o salão que estava impregnado com 

um aroma muito doce e agradável.  

Ele foi acompanhado da amiga Lune a pedido da irmã e Rony, que estava 

agora acompanhado pela irmã Gina, sentaram-se a uma mesa um pouco mais 

afastada das outras, porém, de onde tinham uma boa visão de todo o salão.  

Mas, o que mais chamava a atenção dos garotos, mais do que a decoração 

ou qualquer outra coisa, era a mesa dos professores. Logo que eles começaram a 

entrar e tomar seus lugares, uma presença ilustre centralizou todas as atenções do 

salão: era a profa. Sibila. Ela acabará de se sentar ao lado do prof. Lupin... 

Naturalmente, sustentando aquele seu olhar de quem sabe mais do que fala.  

-Harry? Você se importa? Preciso sair um instante...Vou... falar com os 

gêmeos!  

-Ahn,... não... Não Lune, tudo bem - Harry parecia ter sido despertado - Ei, 

Lune!  

-Eu?! - a menina já estava a alguma distância da mesa, voltou a olhar para os 

amigos- O que foi?  

-Obrigado! - mas, ao perceber a cara de quem não entendeu ao que ele se 

referia, Harry foi logo se explicando - ...é... por vir comigo! Sabe... sei que foi minha 

irmã quem pediu para você, porque eu teria que vir sozinho e você acabou 

perdendo de vir com alguém que...  

-Qual é, Harry?- Lune interrompeu o garoto - Amigos são para isso, e 

depois... Digamos que, você me deve uma!- Lune disse piscando na direção do 

Harry enquanto acenava para Rony e Gina, e então sumiu pelo salão.  

-Aonde será que ela foi?- disse Gina enquanto ainda conseguia ver a 

silhueta da menina em meio a multidão de alunos que parecia dobrar de tamanho 

a cada minuto.  

-Como Gina?  



-Ah, Harry.... a Lune! Onde será que ela vai se...  

-Você não ouviu? Ela foi aonde está o Fred. Ou será que você esqueceu que 

ela a convidou para o baile mas o Harry já...  

-Sim Rony! Eu ouvi! Mas, os nossos irmãos estão vindo na nossa direção 

agora!  

-Olá geral! - disseram os gêmeos em coro. Jorge estava acompanhada de 

uma garota alta, loira de olhos escuros que era da Lufa-Lufa. Chamava-se Cristina. 

Fred, para total surpresa, vinha acompanhado de Kira Pettigrew, uma aluna que 

começara ainda aquele ano na escola.  

-Ué! Pensei que a Lune estivesse com vocês! - disse Fred como se 

procurando a menina em baixo da mesa.  

-É... ela estava...Pensamos que ela estava com vocês!  

-Como assim pensamos que ela estava com vocês, Gina? - perguntou Fred se 

sentando como os outros haviam feito ainda a pouco - Nós nem a vimos ainda hoje 

e...  

-Ah! Vocês estão aqui! Olá Fred! Oie Jorge! - Lune já estava de volta - O baile 

já vai começar! - ela mal terminou a frase, e o diretor Dumbledore se levantou na 

mesa dos professores...  

Em uma sala mais reservada, os monitores estavam chegando aos pares:  

-Olá Srta. Hai... Srta. Potter Como vai? Sr. Thomas! Que surpresa 

agradável...  

-Olá professora - disse Dino parecendo contente, enquanto Emily que o 

acompanhava. Ela estava esbanjando simpatia, e sem dúvidas, depois de toda a 

demora para se arrumar, vê-la naquele vestido e com os cabelos presos, valia o 

esforço.  

-Srta. Potter... A senhorita sabe aonde é que a Srta. Malfoy está?  

-Não! Eu pensei que ela...  



Emily nem teve tempo de terminar a frase, quando a porta foi literalmente 

arrombada:  

-Cala-a-boca-Draco!!! - os dois entraram a bons brados na sala.  

-Muito bem Senhor e Senhorita Malfoy, estávamos esperando os Senhores!  

-Bom, - continuou a professora como se nada a tivesse interrompido -o que 

eu quero dos Senhores é muito simples. Os Senhores precisam apenas abrir o baile, 

ou seja, precisam ter a primeira dança e em seguida, estão dispensados dessa 

função, mas gostaria de lembrá-los que continuam sendo monitores apesar do 

baile... Gostaria de tê-los como bons exemplos- e ela dirigiu discretamente um 

olhar significativo irmãos Malfoy - Entrem assim que o prof. Dumbledore 

anunciar...  

Aproveitando os minutos que se arrastavam, Emily começou a colocar 

alguns pensamentos em ordem. Era o baile de outono, o último que ela teria em 

Hogwarts; seu ex-namorado estava ali. Lilith, a menina de quem seu irmão falara 

há pouco, também. "Oi Lilith,...bom, sabe... meu irmão é louco por você...", não, 

definitivamente essa não era a melhor forma de iniciar uma conversa... E, ela ainda 

pensava em com seria o baile. Estaria junto com Dino.  

-Lilith! Será que... Será que podemos ter uma palavrinha!?  

-Claro! Acho que ainda temos algum tempo...  

-Bom, eu queria... falar... - "ótimo! Agora que ela está aqui, parada do meu 

lado, eu não faço idéia de por onde começar a conversar com ela a respeito do 

Harry!"  

-Emily? O que foi?  

-Sabe Lilith, - ela respirou fundo... "Como é difícil tratar disso", e continuou - 

É sobre o Harry...  

-Emily... Eu sei bem do Harry. Digamos que, eu notei a maneira como ele 

me trata.  

-Então... Eu...  



-Tudo bem! Não precisa tentar explicar nada. Eu já sei o que eu vou fazer... 

Mas, obrigada...  

Emily não sabia aonde se esconder. Estava morrendo de vergonha. Primeiro 

porque ela estava tentando falar com uma menina a respeito do seu irmão, e 

depois porque ela, Emily, era a única pessoa que não percebia que era muito 

aparente o que Harry sentia, a cara de bobo dele perto da menina era suficiente 

para perceber isso.  

-Lilith, desculpa eu... - Emily nem terminou de falar, quando foi 

interrompida.  

-Tudo bem. Digamos apenas que... que eu vou adorar tê-la como cunhada!... 

Até mais!  

- Ah... - Emily não pode mesmo ligar seus pensamentos de A em B , quando 

sentiu o braço do Dino a passar pelo seu, com a voz do prof. Dumbledore ao fundo 

ecoando no Salão Principal:  

-Que comece o baile!  

Naquela noite tudo correu muito rápido. No primeiro momento, Charlotte 

entrava aos tropeços com Draco no Salão Principal. Ela até arriscou uns passos de 

dança mais descontraídos para ela, junto com Emily e Dino. Mas, logo noutro 

momento, Draco estava saindo furioso do Salão ao ver, claramente, Dino roubar 

um beijo de Emily. E, ao contrário do que ele pensava, ela correspondeu. Ele, se 

tivesse esperado um pouco, ao invés de sair atropelando tudo, perceberia que 

depois daquele beijo, Emily sumiu. Voltou correndo para a Torre na Grifinória, 

aonde passou um pedaço do que sobrou da noite, aos prantos. Não muito depois, 

Charlotte também saiu do salão.  

Para os outros, em compensação, a noite tinha sido bem melhor... Harry 

veio muito contente anunciar aos amigos que Lilith e ele estavam namorando 

firme. Hermione e Rony finalmente deixaram aquela briga por causa do baile de 

lado. Rony não gostou nada da idéia de ter a namorada abrindo um baile com 

outro garoto. Fred e Jorge se divertiram muito mais que todos os outros enquanto 

dançavam entre um grupinho de alunos da Grifinória, juntos das acompanhantes, 

onde Lune os acompanhavam.  

Quando a noite finalmente parecia que iria terminar com uma taxa maior de 

felicitações, do que contratempos, os alunos tiveram uma enorme surpresa junto 



com todos os professores: a prof. Sibila, que passou a noite toda sentada a mesa 

dos professores, levantou de repente. Seus olhos pareciam desfocados e ela tremia 

dos pés à cabeça. Apontou fortemente para Kira, em meio aos alunos da Grifinória 

que dançavam, murmurou alguma coisa como" ...e voltará para buscá-la, e isso, 

será muito em breve..." e, desfaleceu sobre a mesa.  

Um silencio tomou conta do Salão, até As Esquisitonas pararam de tocar. 

Dumbledore levantou e mandou todos os alunos de volta para suas casas. 

Ninguém entendeu muito bem o que a professora quis dizer com aquilo , porque 

ninguém acreditava mais que ela pudesse ser filha daquele mesmo Pettigrew, 

preso a apenas alguns meses, e tivesse alguma relação com tudo o que acontecera.  

*** 

-Queria não precisar vir aqui novamente! - sussurrou Charlotte de mau 

humor.  

-Calma. É só por uma tarde! Quando vai começar?- Emily parecia nervosa.  

Elas estavam novamente ao ministério. Conforme as cartas que haviam 

recebido, era a última vez que precisariam fazer isso.  

-Charlotte Malfoy! Por favor me acompanhe. - um funcionário indicou o 

caminho do corredor.  

- E eu?- perguntou Emily.  

-Aguarde mais alguns instantes. Por aqui Srta. Malfoy.  

Charlotte foi levada até uma salinha minúscula onde estava Lúcio Malfoy.  

-Lúcio?!... Vai demorar muito para isso começar? Sabe para o que é?  

-Na verdade serão duas seções.  

-Duas? Mas quem que vão julgar?  

Nesse momento o mesmo funcionário os chamou para o salão de 

julgamento. Lá não estava muito cheio. Pelo menos metade das pessoas dos 

julgamentos passados estavam presentes, e havia apenas um funcionário do 



Profeta Diário. No centro, esperando para ser julgada, estava uma pessoa que 

Charlotte se lembrava muito bem: Sra. Ollest.  

-O-o que ela está fazendo aqui? - Charlotte murmurou para seu pai, mas ele 

não teve tempo para responder.  

Ela foi conduzida para o mesmo lugar em que ficou no julgamento de Pedro 

Pettigrew.  

-Srta. Malfoy - começou um representante do ministério - Você foi chamada 

novamente para prestar seu último depoimento. Reconhece a pessoa que está 

sentada no centro?  

-Sim.  

-Confirma que ela trabalhou para você-sabe-quem durante muitos anos?  

-Sim.  

-Pode nos dizer quais foram as contribuições que ela prestou para aquele-

que-não-deve-ser-nomeado?  

-Nenhuma.  

-Mas temos provas de que ela trabalhou muito tempo em meio aos 

comensais. Como a Srta. Explica isso, então?  

-Ela era apenas uma governanta que, sim, vivia em meio aos comensais. 

Mas de forma alguma participava das ações deles. Ela não tem a marca negra no 

braço esquerdo ou qualquer outro sinal. Por muito tempo ela foi controlada para 

não denunciar o esconderijo de Voldemort. Para a sociedade ela era a dona da casa, 

e na escola eu era sua sobrinha.  

-Muito obrigada pelo seu depoimento Srta. Malfoy.  

-Queria aproveitar a oportunidade ministro, para lhe fazer um pedido 

especial.  

O representante pareceu surpreso, mas consentiu.  

-Quero que tirem o feitiço de anulação da minha varinha.  



-C-como?  

-Faz algum tempo que eu estou proibida de usar minha varinha fora das 

salas de aula. Eu tenho esse direito! Já sou maior de idade!  

-M-mas... é temporário. Assim que... Você irá se formar esse ano e poderá 

usar sua varinha como quiser... Claro que com acompanhamento vinte e quatro 

horas do ministério, mas...  

-Mas e se Voldemort voltar?  

-Você-sabe-quem não vai voltar! - disse o representante determinado.  

- Já se iludiram uma vez com essa frase, não vão querer que se repita, vão?  

- Temos especialistas e sábios estudando essa ponte mágica e eles me 

garantiram que as possibilidades de ele voltar são mínimas!  

-Mas não são nulas!  

O representante a olhou desafiadoramente e falou para um funcionário que 

estava na porta:  

-Chame a próxima testemunha. E você pode voltar!  

Charlotte o fuzilou com os olhos.  

"Como eles podem ser tão... tão...grrrrrr!" pensou ela sentado-se ao lado do 

pai. O funcionário trouxe Emily e foi a vez dela responder as perguntas.  

-Conhece essa mulher?  

-Não. Nunca a vi antes.  

-Quando foi raptada ano passado ela não estava entre as pessoas que você 

viu?  

-Não.  

-Tem certeza?  

-Absoluta.  



-Então Sra. Ollest, irá cumprir cinco anos de prestação de serviços à 

sociedade bruxa e pagará uma multa de quinhentos galeões. Julgamento 

encerrado!  

-Qui-quinhentos galeões? - gaguejou a mulher - Eu nunca vou conseguir 

pagar isso! Já estou muito velha para conseguir um emprego. E-eu...  

-Este julgamento está encerrado, senhora.  

-Lúcio, quero dizer, meu pai pagará a dívida dela!  

-Charlotte?- a mulher murmurou.  

Lúcio olhou surpreso para a filha que levantava e falava decidida para 

todos.  

-E também vamos mandá-la de volta para a sua terra natal... É o mínimo que 

posso fazer por ela, depois de tudo o que fez por mim.  

Emily piscou um pouco algumas vezes abobada olhando para a amiga. Será 

que havia ouvido direito?  

-Sr. Malfoy. Concorda com isso? - perguntou o representante.  

-Sim... claro.  

-Então essa seção está definitivamente encerrada.  

A Sr. Ollest sorriu agradecida para Charlotte, que tentava esconder que 

também estava alegre com a decisão.  

 

Cap 05 - Beijo de Dementador 

"Eca!" 

Kira. 

 

Tudo aconteceu muito rápido. Num minuto eles estavam conversando 

alegremente no Três Vassouras e no outro estavam correndo para levar Emily até a 

enfermaria.  



Era uma tarde fria de sábado e o Três Vassouras estava cheio. Emily 

levantou-se para pegar mais uma cerveja amanteigada quando o Professor Snape 

entrou no bar, escancarando a porta. Seu rosto estava mais branco que de costume 

e seus olhos estavam fixos em Emily.  

-Algum problema professor?- perguntou ela segurando uma bandeja repleta 

de cerveja amanteigada.  

Snape foi caminhando até ela como se estivesse enfeitiçado. Ele jogou a 

bandeja no chão, fazendo todos olharem para eles, e agarrou Emily, dando-lhe um 

beijo. Parecia que até o ar tinha parado depois de ter visto a cena.  

-Eca !- Kira cortou o pesado silêncio, mas não por muito tempo, pois Draco 

jogou sua cadeira contra a parede e partiu para cima de Snape, dando-lhe um 

empurrão que fez com que o Professor caísse no chão desacordado.  

Enquanto Draco chutava o professor, Fred e Jorge já haviam organizado a 

torcida para Draco matar Snape. Harry, ainda atordoado com a bagunça, viu Emily 

perto da porta, parecendo estar sufocada. Ele foi andando até ela, mas Draco quase 

lhe deu um soco e quando ele voltou a procurá-la, ela já havia saído. Correu até a 

porta e viu Emily um pouco afastada do bar, se apoiando numa árvore.  

-Emily! - gritou Harry correndo até a irmã- o que houve?  

-Está tudo rodando Harry - ela disse com a voz fraca - me ajude...- e caiu nos 

braços do irmão.  

Agora ele estava aguardando na enfermaria, enquanto Madame Pomfrey e 

Dumbledore estavam tentando reanimar Emily e Snape, que ainda estavam 

inconscientes. Harry tentava procurar alguma razão para o que havia acontecido. 

Snape beijara Emily, provavelmente estava enfeitiçado... mas porque ela 

desmaiou? Snape tudo bem, Draco quase o matou, mas Emily? Estava absorvido 

em seus pensamentos quando alguém sentou do seu lado resmungando.  

- ... E ainda por cima ganhei uma detenção! - Draco reclamava emburrado - 

Devia me agradecer, Potter! Eu salvei sua irmã...  

-E quase matou o Snape...  

Draco olhou para Harry pensativo:  



-Eu bati tão forte assim?- Harry confirmou - Eu não sabia desse meu lado do 

mau!  

-Desde quando você tem um lado bom, Malfoy? E além do mais você só 

pode estar doente.  

-Por quê, Potter? - perguntou ele desafiadoramente.  

-Primeiro você defende minha irmã, - começou Harry contando nos dedos - 

espanca o único professor que te dá pontos e agora está sentado do meu lado, e 

pior, conversando comigo!  

- É que estou... ahn ... compadecido - Draco falou com desdém - com sua 

situação, afinal agora eu também tenho uma irmã e...  

-OPA! Não compara a Emily com sua irmã!  

-Eu não estou comparando!... É... acho que é melhor eu ir para minha sala 

comunal... não tenho mais nada para fazer aqui...  

Depois que Draco saiu, Harry voltou sua atenção no que havia ocorrido 

naquela tarde. Não havia mesmo um motivo lógico para o que acontecera.  

-Quer saber? Acho que vou ficar por aqui mesmo! - disse Draco voltando.  

-Você está mesmo preocupado com minha irmã, não é?  

-Eu? Claro que não Potter... o que vou querer com essa sua irmãzinha que... 

que... - Harry o encarou - é que ela é...  

-Desembucha, Malfoy!  

- Monitora! Isso! Chefe ainda, e eu como monitor tenho a obrigação de 

passar as informações para os outros monitores.  

-Ah! Sei... - disse Harry revirando os olhos - Então vai lá avisar que ela não 

acordou ainda.  

-Não sou igual a você, Potter. Só acredito vendo.  

-Sei...  



O lugar ficou em silêncio. Só podia-se ouvir os passos de Dumbledore e 

Madame Pomfrey andando de um lado para o outro. De repente, Madame 

Pomfrey apareceu.  

-Sr. Potter... - ela viu Draco - Sr. Malfoy...anh... a Srta. Potter terá que passar 

a noite em observação. Por favor voltem para suas casas.  

- Ela está muito mal?! O que ela tem?! - Draco perguntou perdendo toda sua 

pose.  

-Não sabemos ainda Sr. Malfoy. Agora vão!  

*** 

-Droga! Porque eu fui esquecer meu livro na sala do Snape? Podia ser em 

qualquer lugar menos lá! - resmungava Harry enquanto corria para buscar seu 

livro. Chegando perto da sala, ele ouviu vozes. Diminuiu o passo e percebeu que 

eram as vozes de Draco e Snape.  

-Porque me bateu, Draco? - disse o professor pausadamente.  

-O senhor estava enfeitiçado! Bati porque achei que era o único meio de o 

senhor acordar.  

-Com certeza que é o método mais eficaz. - disse Snape revirando os olhos - 

Não foi por causa da Potter , foi?  

- Aquela trouxa?! Claro que não... Agora que já está tudo explicado eu... - 

Harry entrou na sala - Mas falando na família, eis que aparece o Potter... sai da 

minha frente que eu estou atrasado.  

Harry foi até sua carteira e pegou seu livro. Sentiu que Snape o estava 

observando e ficou se perguntando como ele ainda não havia falado nenhuma 

gracinha.  

- Como está sua irmã, Sr. Potter?  

- Bem, - respondeu Harry - apesar de ter sido beijada pelo senhor.  

Snape o encarou.  

- Eu estava enfeitiçado Sr. Potter...  



- É só isso professor? - o garoto interrompeu- Porque eu estou atrasado, 

sabe... e além do mais é por sua causa que minha irmã ainda está na enfermaria. Se 

o Malfoy não tivesse te batido, pode ter certeza que eu o faria - e saiu da sala.  

*** 

Emily ainda estava na enfermaria, fazia dois dias desde o "beijo do 

dementador" como as meninas estavam chamando. Harry ia todo dia ver se a irmã 

já havia acordado. Madame Pomfrey dizia que ela estava em coma, e que não 

havia nenhuma alteração. Harry entrou na sala da Professora Minerva e sentou-se 

do lado de Rony, esperando que logo a aula terminasse para ele poder ver Emily.  

Hermione e Lune dirigiam-se para a aula de Herbologia, conversando 

animadamente.  

-Harry disse que a Emily está melhorando. Talvez até o Natal ela já...  

-Hermione! Aquilo não é sua prima?  

Hermione olhou assustada para onde Lune apontava. A menina estava 

imóvel agachada ao pé de uma estátua abraçando as pernas.  

-Sara! O que aconteceu? - Hermione correu até ela acompanhada de Lune. 

Mas antes de chegarem perto , a menina se pôs em pé tão rápido como se tivesse 

levado um choque e empunhava a varinha contra elas.  

-Fique onde estão! Eu sei quem são vocês!  

-Que roupa é essa? - perguntou Lune parando a pouca distância dela.  

-Ahhh! Sara! Seu cabelo! O que você fez com seus cabelos?! E seus olhos?! - 

Hermione perguntava enquanto tentava se aproximar.  

-Não tente me distrair! Sei exatamente o que querem! Fique aí ou vou 

prendê-la!  

Sara, ao invés do habitual uniforme negro, usava uma roupa colorida, na 

maioria rosa e amarela. Seus olhos não eram mais castanhos, mas sim de um verde 

muito vivo. E seu cabelo estava repleto de mechas rosas.  

-Sara o que você... - insistiu Hermione.  



-Foi você quem pediu! - ela rodou a varinha habilidosamente entre os dedos, 

e a posicionou horizontalmente em frente ao seu rosto - Chave que guarda os 

poderes das trevas, mostre seus verdadeiros poderes sobre nós e ofereça-os a 

valente Sarakura que aceitou essa missão! LIBERTE-SE!- a varinha iluminou-se 

intensamente por alguns segundos, e depois se apagou. Sara seguiu o mesmo 

caminho e desmaiou.  

-SARA! Lune! Me ajude! Temos que levá-la para a enfermaria e rápido!  

*** 

-Ela parece estar perfeitamente normal.  

-Mas ela invocou poderrres malignos! - Lune insistia para que Madame 

Pomfrey falasse com Dumbledore.  

-Não eram poderes malignos - Hermione falou em uma voz rouca da 

cadeira ao lado da cama de Sara, onde sentava de cabeça baixa - Ela vem falando 

essas coisas desde as férias. São frases de um programa de TV que ela adora... Você 

não conhece porque passou as férias no mundo bruxo, Lune.- Hermione levantou 

os olhos molhados para a enfermeira -Há possibilidade de ela ter algum distúrbio 

menta!?  

Madame Pomfrey piscou algumas vezes parecendo não ter uma resposta 

adequada para essa pergunta.  

-Eu... eu não posso concluir isso agora e... e sou apenas uma enfermeira! - 

disse ela por fim.  

-Meus tios já tinham a levado para uma psicóloga, mas ela também não 

pode concluir nada.  

Madame Pomfrey suspirou.  

-Apenas posso esperar ela acordar e ver sua reação. Se houver necessidade 

de um especialista, os pais serão comunicados. Agora voltem para a aula de vocês.  

Nesse instante alguém bateu na porta da enfermaria.  

-Posso entrar? - perguntou um aluno do primeiro ano abrindo a porta - Sara 

não foi para a aula e o professor Flitiwick pediu para procurá-la. Já que ela não 



estava se sentindo muito bem ela... o que aconteceu?- David Morat correu até a 

cama onde quem ele procurava ainda estava inconsciente.  

-Ela não precisa de todo esse barulho! - reclamou a enfermeira - Não se 

esqueçam que há outros alunos em pior estado aqui! - ela apontou para o lado da 

cama da Emily - Agora voltem para as salas de aula. Já!  

Os três alunos saíram e tomaram rumos diferentes.  

-Não é estrranho a Sara ser amiga justo do David? - perguntou Lune.  

-Por quê?  

-Ele não tem nenhum amigo em sua prrópria casa. E ele age de modo bem 

estrrranho parra a idad dele.  

-Como assim?- perguntou Hermione curiosa.  

-Não sei como explicarr dirreito, mas ele parece outra pessoa quando não há 

um adulto por perrto. Ele age como se fosse o adulto e manda em todos, entende?  

-Estranho para a idade dele... Será que ele vem de uma família como os 

Malfoy?  

-Acho que não. A Charrlotte não gosta dele.  

-Mas a Charlotte não parece gostar de muitas pessoas, não é mesmo?  

-Mas se David fosse como ela, acho que ela o apoiarria.  

-... é... você tem razão... Agora é melhor pensarmos em uma desculpa para 

entrarmos na aula de Herbologia.  

-Ora. Diga o que aconteceu!  

-Não. Por favor Lune! Não conte para ninguém! Não até termos certeza do 

que está acontecendo com ela.  

-Eu não digo nada... Mas aqueles olhos verrdes que ela tem agora serão 

difíceis de se esconder.  

*** 



Charlotte escancarou a porta do dormitório de Draco.  

-AHHH! - o garoto caiu da cama com o susto - Não sabe bater na porta não, 

retardada?  

 -Preciso que você tire o Obliviate de cima do armário para eu dar banho 

nele.  

- Ah, ah, ah! Você é uma ótima piadista maninha! Mas agora volta a brincar 

com seu bichinho vai...  

-Estou falando sério! O feitiço de encolhimento venceu e... Dumbledore 

encantou minha varinha para funcionar somente durante as aulas.  

-E finalmente ele faz um grande favor para a humanidade!  

-E você vai fazer o que eu mandei, AGORA!  

- Faça você mesma! - Draco levantou-se e guardou algo na gaveta do seu 

armário.  

Charlotte respirou enraivecida:  

-Você sabe muito bem que eu não AL-CAN-ÇO!  

-Comece a tomar vitaminas e espere até o ano que vem para dar banho nele.  

-O que houve com você? Está horrível! - disse Charlotte vendo as olheiras 

do irmão - E o que é tão importante assim para você não me obedecer? - ela abriu a 

gaveta e tirou o que seu irmão havia guardado -... onde achou isso? - ela olhava 

fixamente para um anel com formato de cobra.  

-Era da Emily...- disse ele sem graça - Peguei ontem na enfermaria.  

-Sabe o que é isso?  

-... um anel?  

- Esse anel era de Voldemort. Ele o chamava de anel negativo. E usava para 

lançar pragas... Estava com a Emily?! - ela saiu apressada falando - Agora as coisas 

começam a fazer sentido!  



-Ei! Eu tive o maior trabalho para roubar... pegar esse anel sem a Madame 

Pomfrey ver! Ei!... Tudo bem! Eu pego o Obliviate para você! - disse ele enquanto 

saia atrás da irmã.  

 

 

2ª Parte - O jogo 

Cap 06 - As cartas 

"Nem tudo é realmente o que parece ser", não é isso que diz o ditado? 

Harry. 

 

-Levar a Emily para o St. Mungus? Mas Madame Pomfrey não havia dito 

que ela estava bem?  

-Foi por isso que te chamei aqui Harry... ela piorou, não podemos salvá-la 

aqui.  

- Mas...como... eu poderei visitá-la?  

-Com toda a certeza Harry. Vamos mandar uma coruja para os Hailey 

agora, avisando que...  

A porta se abriu e Charlotte apareceu atrás dela.  

- Não precisa mais levá-la, Dumbledore.  

- Como? - o diretor soou surpreso.  

-Esse anel- ela mostrou o anel com formato de cobra - era de Voldemort. Ele 

o chamava de anel negativo, usado para jogar pragas e maldições. Não sei 

exatamente quem mandou, mas foi para isso que Snape foi enfeitiçado.  

- Tem como provar isso Srta. Malfoy?  

-Não mas...  



-Dumbledore! - Madame Pomfrey entrou sorridente - Boas notícias!  

- O que aconteceu? - perguntou Harry adiantando-se.  

-Emily acordou! Foi um milagre!  

Harry ficou tão maravilhado com a noticia que nem esperou Madame 

Pomfrey terminar. Saiu correndo pelos corredores e escancarou a porta da 

enfermaria.  

*** 

Emily foi abrindo os olhos devagar, quase que relutante... O que havia 

acontecido? Porque estava ali? Enquanto estava tentando raciocinar, ela olhou para 

o lado e viu, encostado em sua cama, Draco. Ele dormia profundamente, parecia 

que estava ali a tempo. Ela sorriu e bagunçou os cabelos dele, fazendo-o acordar.  

-Deixa eu dormir mais um pouco Charlotte...  

-Draco... ei.... não é a Charlotte... é a Emily! Você vai ficar com torcicolo se 

não levantar daí...  

Draco levantou a cabeça e olhou para Emily. Ela percebeu que ele estava 

com olheiras e com o cabelo todo desarrumado, obra sua, e começou a rir.  

- Há quanto tempo você não dorme?  

-Madame Pomfrey!- gritou Draco não tirando os olhos de Emily - Ei! Emily 

acordou!  

Madame Pomfrey chegou perto da cama de Emily, pronta para repreender 

Draco, quando viu Emily sentada na cama.  

-Sr. Malfoy, não deixe ela sair da cama... vou avisar Dumbledore!  

Ela saiu da enfermaria e Emily olhou para Draco novamente. Ele estava 

realmente muito cansado.  

-O que aconteceu comigo?  

-Você não se lembra?  



-Eu lembro de estar no Três Vassouras e... POR MERLIN! O Snape me 

beijou! - ela gritou limpando a boca com as costas da mão - O que deu nele?  

-Não sei o que houve, mas acho que foi - Draco apertou as mãos - 

enfeitiçado.  

-Ah... que dia é hoje? Perdi alguma prova?  

-Para falar a verdade, acho que você só tem que se preocupar com os 

presentes de Natal agora...  

-Como assim Draco, ainda estamos em novembro!  

-Dezembro, dia doze.  

-Está brincando comigo, né?  

-Nunca falei tão sério em toda a minha vida...  

-Minha nossa! Estou há um mês aqui! Por causa de um beijo? - disse Emily 

fazendo uma careta \- que coisa mais estranha...  

A porta da enfermaria se escancarou e Harry entrou por ela sorrindo.  

-Não acreditei quando Madame Pomfrey disse que... - Harry olhou para 

Draco e seu sorriso desapareceu - o que faz aqui Malfoy? Pode avisar aos 

monitores que Emily já acordou...  

Draco olhou friamente para Harry e saiu da enfermaria sem dizer nada.  

- Harry...  

-Emily! Como está se sentindo?  

-Estou enjoada... Acabei de lembrar que Snape me beijou... Diga-me, Harry, 

porque estou aqui há um mês?  

-Ninguém sabe. Na verdade Charlotte apareceu com um anel que estava 

com você e...  

-Que anel?  



-Um em forma de cobra. Ela disse que estava com você.  

-Não me lembro de nenhum anel...  

-Mas o importante é que você está acordada! - Harry abraçou a irmã - Estava 

com medo de você não acordar mais!  

- Acha que eu iria te abandonar assim? - Emily segurou o rosto de Harry 

com as mãos - Não vai se livrar assim tão fácil de mim.  

-Emily? Como está se sentindo? - disse Dumbledore entrando - Harry 

poderia nos dar licença?  

- Sim... Depois nos vemos Emily... Vou dar a notícia... - disse Harry 

enquanto saía aos sorrisos da enfermaria.  

Enquanto Madame Pomfrey fazia um exame completo em Emily, 

Dumbledore sentou-se ao seu lado.  

-Esse anel lhe pertence Emily? - perguntou ele enquanto mostrava um anel 

em forma de cobra.  

-Não... Harry me disse que acharam comigo mas eu nunca vi ele.  

-A Srta. Malfoy disse que esse anel pertencia a Voldemort, e que servia para 

lançar pragas. Realmente ele está com muita magia negra. Não temos certeza, mas 

achamos que Snape foi enfeitiçado para colocar isso com você.  

-Anh...  

-Dumbledore... ela está perfeitamente normal. Mas prefiro deixá-la mais 

uma noite em observação.  

-Nos vemos depois Emily. Descanse.  

*** 

Emily estava mais que animada para esse Natal. Já comprara todos os 

presentes, apesar de ter feito isso em dois dias, e estava tentando enfiar todos 

embaixo da cama.  



-Ainda tem tempo Emily! - comentou Catherine olhando por cima de uma 

revista a garota, que estava tentando espremer uma caixa mais avantajada junto 

com as demais - O que é isso?  

-Uma boneca da Sakura para a Sara... Tomara que ela saia até amanhã da 

enfermaria... - ela terminou o serviço e sentou-se em sua cama - Já resolveu onde 

vai passar o Natal?  

-Vou para a casa dos meus avós. E você?  

-Vou passar esse Natal com o Harry. Prometi a Susi que ano que vem vamos 

comemorar todos juntos. Como esse é nosso último ano em Hogwarts, quero 

aproveitar, afinal fiquei um mês em coma.  

Alguém bateu na porta.  

-Pode entrar! - Emily cobriu os presentes rapidamente com uma colcha.  

-Emily, alguém deixou isso para você lá na entrada do Salão Comunal.  

-Oi Gina! - a garota tentava empurrar discretamente um pedaço de fita que 

aparecia por debaixo da colcha.  

-Foi o Colin Creevey que encontrou - acrescentou Gina entregando-lhe a 

carta.  

-Obrigada Gina... Que estranho - Emily revirava a carta nas mãos - Não tem 

remetente, só meu nome aqui.  

-Dever ser de Draco - sugeriu Catherine.  

-Não... não é a letra dele...  

-Garrancho????  

-Muito engraçado Cath.  

-Então? Não vai abrir?  

-Claro que vou Catherine. Que pressa! - riu-se Emily abrindo curiosa.  



Seus olhos percorriam rapidamente o papel e seu sorriso desapareceu junto 

com a sua cor.  

-Emily? O que foi? - perguntou Gina assustada.  

- O que está escrito? - Catherine largou a revista e pulou para a cama da 

amiga.  

- E... e... eu... eu tenho que ir! - Emily saiu correndo antes que as meninas 

pudessem impedi-la.  

-Espera Emily!  

-Quem morreu?  

Mas ela já não podia ouvir nenhuma das duas.  

*** 

-Ora vamos Charlotte! Não vai cair o mundo!  

-Não vou ir!  

-Mas você vai gostar! Toda a família vai estar lá!  

-Então vá você Draco!  

-Não fazem questão que eu vá! - disse o garoto não podendo conter o sorriso 

- Acho até que eles preferem que eu fique.  

-Já disse que não vou para essa reunião Malfoy! É meu último ano em 

Hogwarts e vou passar esse Natal sendo apenas Charlotte Riddle! Uma aluna 

normal! - Charlotte levantou-se bruscamente da poltrona e seguiu em direção do 

seu dormitório.  

- Você se acha normal? - ainda ouviu a voz chocada de seu irmão antes de 

subir as escadas.  

-Se cruciates Draco! E me deixa em paz! - Charlotte fechou com força a porta 

do seu quarto e se jogou na cama.  



Não era bem por isso que ela não queria voltar para casa. Ela sabia que 

aquele anel não era bom sinal, e que na dúvida, a melhor escolha era Hogwarts. De 

repente uma coisa lhe chamou atenção.  

-Obliviate? O que está fazendo em cima do armário? - ela levantou para tirar 

o Alagatus lá de cima, mas outra coisa lhe chamou atenção. Pisara em cima de uma 

carta. Ela apanhou-a e viu seu nome escrito na frente. - Charlotte Riddle Malfoy? 

Ninguém me chama de Riddle a não ser eu mesmo e...  

O alagatus graniu baixinho e levantou as asas, sobressaltando a garota.  

-Na-não pode ser! Aqui não! - ela desdobrava a carta rapidamente e leu 

prendendo a respiração. - Quem deixou essa carta aqui, Obliviate? - ela perguntou 

em um fiapo de voz.  

O alagatus se encolheu ainda mais como resposta.  

-Dumbledore! Preciso avisar para ele e...  

A porta se escancarou de repente e Draco surgiu ofegante segurando uma 

carta também.  

-Charlotte! Olhe isso! Crable achou no meu quarto!  

-Vamos - a garota saiu puxando-o pelo braço - temos que avisar os outros.  

*** 

-Talvez Hogwarts não seja tão segura? É só isso? - perguntou Minerva lendo 

a carta.  

-Apenas um aviso, professora. E receio que esse não foi o único. Precisamos 

avisar os alunos envolvidos.  

-Justo agora que pensávamos que tudo havia terminado... - suspirou a 

professora.  

-Professor Dumbledore! - Charlotte abriu de repente a porta da sala dos 

professores onde o diretor estava , seguida por Draco - Ele nos enviou... - a garota 

viu que Dumbledore segurava uma carta do mesmo estilo que recebera - ... uma 

também.  



-Duas, para ser mais exato. - Draco mostrou sua carta.  

- O que ele diz para vocês?  

- Uma provocação - respondeu Charlotte.  

-Para mim uma ameaça - Draco leu um trecho - Estou mais perto do que 

imaginam.  

Isso quer dizer que ele pode estar aqui na escola?  

-Ainda não temos como provar isso Sr. Malfoy. Mas com certeza ele não 

passaria desapercebido pelos portões de Hogwarts.  

-Mas ele já esteve aqui não foi? - o garoto insistiu.  

-Sim, esteve. - respondeu Charlotte - Mas através de mim.  

-Então quer dizer que...  

-Que ele está usando outra pessoa para nos ameaçar.  

-E a senhorita tem alguma suspeita Charlotte? - perguntou a professora 

tensa.  

-Não... ainda não tenho...  

-Professor! Professor! - Emily apareceu também segurando uma carta - Algo 

terrível aconteceu e ... anh... vocês também receberam?  

-Se o Draco recebeu com certeza Weasley e a Granger receberâo - continuou 

Charlotte - Temos que agir e rápido!  

-Eu já havia conversado com o ministro sobre as precauções que deveríamos 

tomar caso a ponte abrisse. Mas não pensamos que ele já poderia se infiltrar em 

Hogwarts.  

-Temos que sermos rápidos Dumbledore. Se conheço bem Voldemort, ele só 

enviou essas cartas porque já tem um plano em andamento e achou mais divertido 

nos por em alerta.  



-Tem razão Charlotte - o diretor sentou-se em sua cadeira com uma 

expressão cansada no rosto - temos que agir o quanto antes.  

-PROFESSOR DUMBLEDORE!  

-Madame Pomfrey? O que aconteceu? - ele levantou rapidamente e assim 

que a enfermeira apareceu na porta, branca e tremendo.  

-Na-na ala hospitalar!  

-O que há lá? - a professora Minerva amparou a colega para tentar acalmá-

la.  

-E-eu não sei o que aconteceu! Quando entrei eles estavam daquele jeito!  

- Eles quem, Papoula?  

-A aluna Sara Granger que ainda estava desacordada e um colega dela que 

sempre a visitava, David Morat.  

-Morat?- Charlotte surpreendeu-se.  

-Vamos até lá! - ordenou o diretor - Pode ter alguma relação com as cartas.  

*** 

-Quem poderia ter feito isso? - a professora Minerva olhava horrorizada 

para a cena.  

Sara e David estavam suspensos no teto, desmaiados com a cabeça 

pendendo para o lado como se tivessem sido enforcados por uma corda invisível. 

Suas mãos e pés estavam amarrados por cobras, que sibilavam em ameaça para 

qualquer um que se aproxima-se.  

-Com certeza não foi um aluno, minha cara - disse o diretor tentando lançar 

feitiços para fazer as cobras desaparecerem.  

-Não adianta, professor. Somente o próprio Voldemort pode ordená-las 

alguma coisa.  

-Espera Charlotte! O Potter também é um ofidioglota!  



-Boa Draco! Vou chamá-lo! - Emily saiu correndo da enfermaria. - Um 

estrondo foi ouvido no corredor e a voz de uma aluna gritando com Emily.  

-Não olha por onde anda não?  

-Desculpe - a voz de Emily já estava longe.  

-Hoje não é meu dia mesmo... AHHH! O que aconteceu aqui?  

Kira Pettigrew entrou na enfermaria e quase deu um pulo com o susto que 

levou.  

-O que houve com seu rosto querida? - Madame Pomfrey correu até ela - Ele 

está... está...  

-Roxo com bolinhas amarelas! Já me olhei no espelho. Foi mais uma das 

brincadeiras dos irmãos Weasley que o Potter mandou para mim! Não agüento 

mais essas brincadeiras de mau gosto dele, só por causa do meu sobrenome! PARA 

DE RIR MALFOY!  

Draco não se conteve e explodiu em risadas, o que lhe rendeu um beliscão 

dado pela irmã.  

-Não é hora para isso, palhaço!  

-Tome isso. ~- a enfermeira deu uma colher de um liquido verde para a 

garota - Vai demorar para a poção dar efeito. Enquanto isso podem ocorrer alguns 

efeitos colaterais.  

-Como o que HIC? - a cara dela mudou de roxo com bolinhas amarelas, para 

um xadrez verde e preto.  

-Como soluços por exemplo.  

-Mas HIC! - laranja com listras brancas - o que eu faço HIC! - azul com 

estrelinhas vermelhas- agora? CALA A BOCA MALFOY! HIC!  

Nem mesmo Charlotte pode agüentar agora. Sorte dela que Emily chegou 

com Harry, Rony e Hermione.  

-Nossa! - Rony espantou-se também com as vítimas - Que tipo de terapia é 

essa?  



-Sara! O que aconteceu com ela? -Hermione correu até a cama onde deveria 

estar sua prima.  

-Calma Srta. Granger, não...  

A professora Minerva não pode acabar sua frase. Quando Harry se 

aproximou das camas e olhou fixamente para os dois, as cobras que os prendiam 

desapareceram, e eles caíram no chão. Antes que qualquer um naquele local 

pudesse reagir, David Morat pôs-se de pé com dificuldade. Seus olhos estavam 

totalmente brancos e o sangue que escorria de um ferimento na testa parecia não 

lhe incomodar.  

-Harry Potter... - ele começou a dizer com uma voz rouca e forçada - Deveria 

estar feliz! Afinal, agora seus amigos também estão na minha lista! - Ele olhou para 

Rony e Hermione - Não importa se são sangue-ruins ou puros. - ele riu e voltou-se 

para Emily - Sua querida irmã que cresceu trouxa... E esse Malfoy inútil! E... - os 

olhos brancos de David pareciam cintilar quando pousaram sobre Charlotte - a 

minha querida aprendiz que não aprendeu direito a lição... - Morat sacou a varinha 

e um jorro de luz verde acertou Sara que se mantinha imóvel ao seu lado, fazendo-

a atravessar toda a extensão da enfermaria e se chocar contra a parede. Depois 

disso desmaiou novamente.  

-...Ele morreu? - perguntou Kira com a cara amarela cheia de pontinhos 

pretos.  

Mas todos os presentes ainda estavam espantados demais para responder 

uma pergunta como essa.  

O primeiro a se mover foi Dumbledore, que correu até David, pressionando 

seu pescoço. Madame Pomfrey seguiu seu exemplo e correu até Sara, do outro lado 

da enfermaria, fazendo-a levitar até sua cama.  

-Respondendo à sua pergunta, Srta. Pettigrew, ele não morreu. Alunos, o 

que temos aqui é uma situação de emergência. Não comentem com ninguém o que 

aconteceu aqui. Quanto mais pessoas souberem, mais Voldemort vai querer matar. 

Srta. Potter, avise a todos os alunos envolvidos, Srta. Malfoy, você avise a Srta. 

Lupin e... Srta. Pettigrew, fique aqui. Estão dispensados.  

-A Lune?  

-Sim, Srta. Malfoy, agora vá!  



Todos saíram da enfermaria em silencio, andando devagar. Harry, Rony e 

Hermione foram na frente, andando em passos rápidos. Charlotte foi avisar Lune e 

quando Emily olhou para o lado, viu que só tinha ela e Draco no corredor. Ela ia 

dizer que ia para sua casa quando Draco segurou em seu braço.  

-Espere Emily. Precisamos conversar.  

-Sobre?  

-Sei que não é um momento bom, mas desde que você acordou eu preciso 

falar com você e não consigo. - ele mostrou o braço para ela - me acompanha?  

Emily sabia exatamente o que eles iam conversar. Sobre eles. Ela também 

precisar falar com ele. O término do namoro foi difícil e eles quase não se falaram 

depois daquilo. Draco foi conduzindo-a até um lugar mais afastado e parou, 

segurando as duas mãos dela.  

-Não sei quanto a você mas eu estou sentindo sua falta.  

-Eu também estou.  

-Quando... quando você estava em coma... eu ia todo dia te ver, esperando 

que acordasse... no dia que você acordou eu fui até lá sem esperança nenhuma, 

imaginando que seria mais um dia de visita a você dormindo.  

-Nunca imaginei que ouviria você falando isso Draco.  

-Emily! Deixa eu terminar!  

-Tudo bem - falou Emily segurando-se para não rir do Draco-Romântico.  

-Eu descobri que não conseguiria viver sem você.  

-Isso é um pedido para voltarmos?  

-É...  

-Pedido aceito Sr. Malfoy - disse Emily sorrindo e dando um beijo em Draco.  

Há quanto tempo ela estava louca para dizer tudo o que ele dissera, mas seu 

orgulho pôs-final-de-namoro não deixava ela falar. Na verdade, era Harry que 



dizia que ele não prestava e tudo mais. "Tá certo, ele não presta mesmo"- pensou 

Emily enquanto continuava o beijando - "Mas eu amo ele...".  

-Então nós voltamos?  

-Só entre nós Draco...  

-Como assim?  

-É melhor ninguém saber que voltamos... não por enquanto.  

-Porque? - Draco parecia contrariado.  

-Porque Voldemort está por ai, e ameaçando todos nós. Além do mais Harry 

não vai gostar de saber que voltei com você, então é melhor...  

-É melhor não contarmos porque ele vai dizer que lancei um feitiço em você.  

-Draco!  

-Você conhece o Potter melhor que eu e sabe que a culpa é sempre minha!  

- É mesmo?  

-Claro que não! Eu estou falando do ponto de vista do Potter e não da 

realidade...  

-Ah... Acho melhor irmos agora... tenho que avisar os gêmeos e ir para a sala 

dos monitores... acho que eles devem estar se reunindo nesse exato momento...  

-Droga! Eu tinha me esquecido...  

-Eu cubro você, aviso que estava comigo na enfermaria.... vamos?  

-Claro! - disse ele pegando na mão dela.  

-Draco.... - ela olhou para a mão dele - não voltamos lembra?  

Ele soltou a mão dela revirando os olhos.  

-Posso dizer uma coisa? Eu vou odiar isso... Potter....  



-Eu também, Malfoy...  

*** 

- Você só pode estar louco, Dumbledore! Mandar nossos alunos para o 

mundo trouxa?! Você realmente acha que estará protegendo-os de Você -Sabe-

Quem mandado-os para um lugar totalmente desprovido de magia...- Fudge 

estava escarlate tamanha era sua surpresa com as palavras de Dumbledore- e você 

faz muito bem a idéia de como é trabalhoso, complicado e cercado de protocolos 

enviarmos alunos para esse tipo de experiência Professor...  

- Ora essa Fudge! Nós não estamos infringindo nenhuma regra, e o mundo 

trouxa sendo este como é, ficará mais fácil proteger nossos alunos. Você-Sabe-

Quem demorará muito para localiza-los naquele "mundo", o que nos dará tempo 

de localizá-lo aqui...- Dumbledore mostrava-se muito mais calmo e informado que 

o próprio ministro- E, não estaríamos pedindo a famílias totalmente trouxas para 

participarem mas sim, pais de alguns de nossos alunos bruxos que são nascidos 

trouxas, e nós sabemos muito bem que nessas condições os intercâmbios podem ter 

menos protocolos a seguir e podem ser providenciados muito mais rápido que os 

"normais"....  

- Sim Dumbledore, mas...  

- O que há de "mas" Fudge... nós bem sabemos que eles podem acabar 

prejudicando outros alunos se continuarem em Hogwarts, e, seria falta de 

escrúpulos privar certos alunos de assistirem as aulas, ou pior, expulsá-

los...usando a desculpa de perigo...  

- ... Sendo assim, o que você pretender fazer para selecionar os alunos 

Professor!?  

- Convidaríamos eles para essa "experiência". Então, passariam por testes 

"gerais" e depois por testes mais específicos...  

- Quem sabe, possamos limitar o numero de alunos por ano: cinco alunos de 

cada ano, independente da Casa...- completou a prof. Minerva, como se aquilo já 

tivesse sido pensado e repassado várias vezes.  

- Hunf...Sinceramente Dumbledore, não concordo com sua idéia absurda, 

porém, se você acha que assim as coisas correram mais naturalmente na escola, 

então assim seja. Providenciarei a papelada, mas, lembre-se que dessa vez estará 



sozinho e o Ministério da Magia não terá nada, absolutamente nada haver com 

essas suas idéias insanas...  

- Para o retorno do Natal gostaria de ter tudo pronto para enviá-los, 

começando os testes poucos antes intervalo e no retorno, já teríamos os 

resultados...  

- Até a vista Professor Dumbledore - Fudge, não menos escarlate do que no 

começo da conversa, saiu da sala do Diretor batendo a porta atrás de si.  

Dumbledore caminhou um pouco dentro de sua sala enquanto Minerva, que 

havia assistido a tudo aquilo quieta, o acompanhava passo a passo....  

- O que você me diz, Minerva!? Estamos agindo da melhor maneira...!? Não 

seria melhor mantê-los aqui para serem devidamente vigiados!?  

- Eles escolheram sair daqui Professor, não foi o Senhor, ou eu, ou outra 

pessoa quem impôs essa condição para eles. Sem contar, que como lembrado, 

outros alunos podem acabar prejudicadas mais uma vez por isso...  

- Confesso que estou com muito receio...  

- Tudo correrá bem, assim espero...  

- E você!? - Dumbledore virou-se para um canto mais escuro na sua sala.  

Minerva, que não havia notado uma quarta presença na sala, olhou para o 

lado num sobressalto ao perceber que olhos seguiam cada movimento seu.  

- Sim...?  

- Você, irá com eles ou...- Dumbledore foi interrompido pelo vulto.  

- Não! Alguém precisa continuar aqui,... e depois, eles não estarão 

sozinhos,...  

- Como!? - Minerva estava cada vez mais confusa com tudo aquilo...  

- Simples Professora, eles não estarão sozinhos em momento algum se 

agirmos como no programado...-então, a porta se fechou novamente, ficando 

apenas os professores Dumbledore e Minerva na sala circular...  



 

Cap 07 - Testes 

"Uauuuu!"  

Rony.  

 

Já faziam três dias que Dumbledore havia falado com o ministro, e os testes 

estavam previstos para dois dias antes do Natal. E dois dias depois do Natal, 

Emily e Harry estavam sentados no Salão Comunal, enquanto Rony e Hermione 

jogavam xadrez ao lado deles.  

-Rony! Você comeu minha torre!  

-Se você tivesse comido meu cavalo antes, não teria perdido..  

-Ah! Eu desisto!  

-Mione... não fica brabinha! - disse Rony se aproximando dela com um 

sorriso no rosto - É só um jogo...  

-Alô? Nós estamos aqui ein! Não podemos ver essas coisas! - falou Harry 

fazendo cara de sério.  

-Principalmente meu pequeno irmão - falou Emily tentando tampar os olhos 

de Harry, mas o garoto não deixava - Não vale! Você é mais forte que eu!  

-Assim você me deixa convencido Emily... Mas mudando de assunto... 

quando começam os testes para o intercambio?  

-Hoje, Harry...  

-Mas eu nem estudei! - exclamou Hermione assustada.  

-Nem eu!  

-Muito menos eu Rony!  

-Seus antas! Vocês vão do mesmo jeito - sussurrou Emily com cara de riso.  



-Ah... é mesmo... assim não tem graça! - reclamou Hermione.  

-Claro que tem Mione! É o primeiro teste que eu vou passar sem estudar! - 

falou Rony arrancando risadas de todos.  

*** 

O Salão Principal estava totalmente mudado. As mesas e cadeiras haviam 

sumido e sete portas flutuavam com uma indicação do ano em cima delas. 

Dumbledore estava em pé no meio de todos os professores, esperando o resto dos 

alunos se posicionarem.  

-Boa tarde meus queridos estudantes! Daqui a pouco começarão os testes 

para o intercambio tão esperado! Mas antes, alguns avisos: As penas estão com os 

tão conhecidos feitiços anti-cola. Os alunos que não tirarem a nota requerida 

permanecerão na escola. Os que passarem terão aulas de verão. Amanha o trem 

para Londres para as férias de festas virá e sairá as nove horas para todos que 

assinaram a lista... esqueci alguma coisa? -ele murmurou para Minerva, que 

acenou negativamente - Então, boa sorte!  

O diretor saiu e a professora Minerva ocupou seu lugar.  

-As sete portas que estão flutuando contém uma placa em cima. Cada porta 

é para cada ano. As provas serão distribuídas quando todos estiverem nas salas. O 

limite de tempo é de uma hora. Boa sorte!  

As portas foram descendo lentamente e cada aluno se dirigiu ao sua própria 

porta. Fred, Jorge, Emily, Charlotte, Catherine e mais alguns alunos do sétimo ano 

entraram na sua sala, enquanto Harry, Rony e Hermione, em outra.  

As primeiras a sair foram Emily e Hermione que foram direto para a sala 

comunal, para esperar os outros.  

-Nunca vi coisa tão ridícula! Era tão fácil que eu tinha vontade de rir quando 

lia as questões!  

- É que nós já conhecemos né Mione... Mas agora tem pessoas que acham 

que saber "trouxês" não é importante.  

Nesse momento, Catherine entrou na sala com uma cara de desespero.  



-Eu nunca ouvi falar de tantas coisas! O que é esse maldito telegrama?  

As duas começaram a explicar algumas coisas para Catherine, que ouvia 

tudo abobada.  

*** 

Charlotte olhava para aquela prova indignada.  

"Explique a importância da eletricidade para os trouxas... Pra que explicar? Isso 

deve ser uma coisa inútil que eles inventaram mesmo!"  

E ela escreveu: Para eles poderem se locomover por longas distâncias.  

"Cite três exemplos de eletrodomésticos.... espanador, avião e serrote."  

Essa era a última pergunta. Ela olhou para os lados e percebeu que era 

também a última aluna na sala. A garota entregou sua prova e sua pena para a 

professora Sinistra e saiu. Ao pisar fora da porta, ela percebeu que alguém também 

estava saindo da porta do lado. Era Draco. Ele a olhou e ficou vermelho de repente. 

\  

-Eu voltei para buscar a minha pena! Já acabei a prova faz horas!  

-Idiota! As penas são da escola. Nem para inventar uma desculpa decente 

você presta!- ela fechou a porta e saiu do Salão Principal em direção a sua sala 

comunal.  

*** 

Os resultados saíram no final da tarde. Um grande edital foi posto na porta 

do Salão Principal e um grande numero de alunos já se aglomerava em volta dele.  

Emilyesgueirou-se entre os alunos do primeiro ano e passou na frente deles. 

Seu nome era o primeiro da lista, juntamente com o de Hermione. Copiou 

rapidamente toda a lista e correu para a sala comunal, onde todos estavam 

esperando-a.  

-E então Emily? Fala logo! - berrava Catherine, enquanto Emily subia numa 

cadeira.  



-Atenção! Ei! Vocês querem ou não o resultado? Então... silencio! - os alunos 

aquietaram-se - hum-hum... Vou ler apenas o pessoal da Grifinória e seus 

respectivos lugares: E=em primeiro lugar, empatadas, ficaram Hermione Granger 

e... eu. Em quarto lugar, Harry Potter. Virginia Weasley em décimo lugar, Ronald 

Weasley em décimo primeiro, Fred Weasley em décimo terceiro, Simas Finnigan 

em décimo quarto, Colin Creevey em décimo sexto e em vigésimo quinto lugar, 

Catherine Holt!  

O salão explodiu em gritos e aplausos, enquanto Emily tentava continuar 

falando.  

-Atenção! Mais um recado! Para os que passaram, amanha, todos deverão 

voltar para suas casas, para passar a semana de Natal com seus pais. Antes do ano 

novo receberão uma carta sobre os procedimentos do intercambio. E como eu não 

vou mais estar aqui para vigia-los, eu quero avisar que juntamente com 

Dumbledore vamos escolher um novo monitor-chefe e um monitor para ocupar o 

cargo de Hermione. E anh... Vou colocar a lista aqui no Mural da Sala. Quem 

quiser ver as outras colocações...  

Mal ela terminou de colar, algumas pessoas saíram correndo para ler, 

enquanto Emily descia lentamente da cadeira para não cair com a bagunça. Ela se 

aproximou de Harry e Rony que estavam conversando animadamente.  

-HAHAHA... Sua namoradinha não vai para o intercambio!  

-Fala mais baixo Rony - Harry praticamente - chutou o amigo - vai que 

alguém escuta e... é... é... oi maninha - falou Harry olhando para a cara intrigada de 

Emily, com os braços cruzados.  

-Posso saber quem é a sua namorada, ou você está com medo que eu assuste 

ela?  

-Emily... eu posso explicar!  

-Estou toda a ouvidos! - Emily sentou-se.  

-Hiiii... foi mal Harry... é... é... eu vou achar a Mione - Rony foi saindo todo 

envergonhado, enquanto Harry sentou-se ao lado da irmã.  

-Emily... é a Lilith.  



-Há quanto tempo? - Emily cortou-o bruscamente.  

-Dois meses.  

-DOIS MESES? E VOCÊ NÃO ME CONTOU NADA? - ela parecia 

indignada.  

-É que eu não sabia como te contar, sabe eu nunca tive alguém para dar 

satisfações e...  

Ela respirou fundo.  

-Tudo bem.. eu entendo - falou Emily abraçando um Harry estupefato.  

-Entende?  

-Claro que sim - ela sorriu - você queria privacidade. Se eu soubesse só iria 

encher a paciência de vocês...  

-Você está brincando não é? Está tudo bem com você?  

-É claro! - ela o soltou - Alem do mais, já ia me esquecendo... Dumbledore 

quer falar conosco, hoje mesmo, depois do jantar... sabe... sobre o intercambio...  

-OK - ele conseguiu responder depois da repentina mudança de humor da 

irmã.  

-Não fique assim! Estou muito feliz por vocês estarem juntos! - Emily deu 

um beijo na bochecha do irmão e saiu ao encontro de Catherine e deixando um 

Harry estupefato para três.  

*** 

-Atenção!... ATENÇÃO!... Querem ou não querem saber quem vai para o 

intercambio?! - o falatório reduziu setenta e cinco por cento - Somente cinco alunos 

da Sonserina irão. Vou falar a ordem e a colocação. Em sexto lugar, eu...  

O salão explodiu em palmas e assovios.  

-... Sei que vocês me adoram... - Charlotte murmurou ainda olhando para a 

lista esperando eles pararem - ... terminaram?... em sétimo lugar, Draco Malfoy, em 

oitavo David Morat, em décimo nono, Richard Wayne e em vigésimo quarto, 



Sherlyn Brooks. Vocês deverão arrumar suas malas para amanha tomarem o trem 

para passarem o Natal em suas casas. Antes do ano novo receberão uma carta 

avisando sobre os procedimentos do intercambio... Ah, outra coisa, quem ficará no 

meu lugar como monitora do primeiro ano e no lugar de Draco como monitor do 

salão comunal será Lune Lupin... gostando ou não para os dois lados - ela olhou 

para a colega que sorria vitoriosa para ela - espero que vocês a tratem muito... bem 

- dando como encerrado seu aviso, ela foi até Draco - Para nos formarmos vamos 

fazer curso de verão. E você também, para passar de ano.  

-Ah! Eles não tinham comentado sobre isso!  

-Acha que iriam se esquecer que ainda temos meio ano de escola?  

-Não... mas achei que iriam nos passar mesmo assim.  

-Aff, Draco! Com a nota que você tirou nessa prova não passaria nem no 

jardim de infância trouxa!  

Ele olhou no pergaminho com as notas verdadeiras dos alunos.  

-Eu fiquei em antepenúltimo lugar?... E essa garota aqui por ultimo 

chamada Charlotte Malfoy?  

-O QUE? - ela olhou no pergaminho - Eu não tinha visto ainda...  

-Maninha... - Draco deu meia volta - Vamos aprender algumas coisas nessa 

viagem...  

*** 

Naquele mesmo dia, Harry, Rony e Simas arrumavam seus malões 

alegremente para a viagem no dia seguinte.  

-Que inveja de vocês... - fungava Neville - eu sempre quis conhecer o 

mundo dos trouxas...  

-Então porque nunca fez a aula?- perguntou Dino.  

- É óbvio, Dino! - riu-se Simas - Se ele não pode nem com as matérias 

normais, imagina com as extras?  

Harry riu e sentou-se em cima do seu malão para conseguir fecha-lo.  



-Sabe Harry... - começou Rony - uma coisa ta me preocupando.  

-O que? Tá com medo dos trouxas?  

-Não é isso! - o garoto ficou vermelho- É por causa do Fred e do Jorge.  

-O que tem eles?  

-Somente o Fred vai.  

- E?... o que tem?  

-Eles sempre estiveram juntos... E agora só o Fred vai.  

- É mesmo! Não tinha reparado que a Emily só falou o nome do Fred... Mas 

eu acho que você está se preocupando a toa. Eles vão se entender.  

Nesse momento a porta do dormitório ao lado se fechou bruscamente, e 

Rony e Harry tinham quase certeza de quem era e foram verificar. Um Fred 

vermelho até a raiz dos cabelos tinha jogado o seu malão em cima da cama e 

começou a jogar todas as suas coisas dentro.  

-O que aconteceu Fred? - perguntou Rony assustado.  

-Nada.  

Fred acabou o que estava fazendo, guardou seu malão do lado da cama e 

deitou se cobrindo até a cabeça.  

-Dá para vocês darem licença? Temos que ir para casa amanhã bem cedo.  

-E o Jorge?- arriscou-se Harry.  

-Ele vai ficar!  

Harry e Rony se entreolharam preocupados e saíram. Os dois foram para a 

sala comunal onde encontraram Jorge carrancudo em uma das poltronas perto do 

fogo.  

-É melhor não puxarmos conversa - comentou Rony - ele é pior que o Fred 

quando está nervoso.  



E passaram pela passagem da mulher gorda.  

-O melhor que podemos fazer agora é ir jantar. Amanhã eles já estarão 

planejando outra coisa para irritar Charlotte... eu espero...  

*** 

Charlotte e Draco estavam na carruagem Malfoy indo em direção a mansão. 

Aquela última semana fora mesmo tumultuada. A decisão de Dumbledore 

impressionou e assustou os alunos. Mas Charlotte ainda achava que esta decisão 

deveria ser reavaliada. E que mesmo longe de Hogwarts não estariam totalmente 

longe do perigo.  

Seus pais aguardavam em frente à mansão. Narcisa com um sorriso enorme 

no rosto. Usando uma veste longa de inverno e folgada. Isso surpreendeu 

Charlotte, pois, mesmo com o pouco tempo que havia passado com a mãe, sabia 

que essa roupa ia contra toda a sua pose de madame da sociedade.  

-Oh, Charlotte! Veja só como está o seu cabelo! E esse uniforme? A capa está 

torta! - a mulher tentou arrumá-la, mas Charlotte esquivou-se.  

-Pode deixar que eu arrumo, Narcisa.  

-Me chame de mamãe, por favor.  

Charlotte revirou os olhos:  

-Agora não, mãe.  

-Ouviu Lúcio? Ela está aprendendo! Que bom querida! E você Draco? Como 

está na escola?  

-Bem, mãe. Podemos entrar? Eu estou com fome.  

-Antes precisamos contar uma coisa! - ela abriu um sorriso radiante - 

Mamãe tem uma surpresa!  

Os dois irmãos a fitaram por alguns instantes.  

-Não fazem idéia? - Narcisa perguntou.  



-Você comprou aquele último modelo de conjunto de bolas de quadribol 

que eu pedi? - tentou Draco.  

-Não. Muito melhor que isso, Draquinho!  

-Hiii... - resmungou Charlotte - Ela te chamou de Draquinho, boa coisa não 

deve ser!  

-O que foi querida?  

-Nada, não!  

-Fala logo o que é mãe! - pediu Draco impaciente.  

Narcisa virou de lado e alisou as vestes na barriga.  

-...Você engordou mãe?!  

-Não seu idiota! - ralhou Charlotte sem tirar os olhos da mãe - Ela vai ter 

um... bebê?!  

-Vocês vão ter um irmãozinho! - ela quase não se continha de felicidade.  

-O que? - Draco parecia escandalizado - Mas mãe! Você não tem mais idade 

para ter bebês!  

-Está me chamando de velha Draco?  

-Não mas... você falou que mesmo com a Charlotte aqui eu nunca deixaria 

de ser o seu filho preferido!  

-Ah, meu bebê está com ciúmes... - ela o abraçou.  

-Sim...anh...NÃO! Me larga mãe!  

Charlotte riu não agüentando ver a cara vermelha do irmão tentando se 

livrar do aperto da mãe.  

-Agora vamos entrar - falou Lúcio sorrindo - aqui fora está muito frio para 

sua mãe.  



-Sabe Draco... - Charlotte comentou assim que entraram na mansão e 

tiraram suas capas + Ter um irmão pequeno até pode ser legal.  

-Fale por si!  

-Imagine um menino loirinho que adora o Obliviate e odeia você! Eu posso 

ensinar muitas azarações para ele!  

-Vai sonhando! Posso não ser mais o caçula mas vou ser o irmão mais velho! 

E ele com certeza vai odiar seu alagatus!  

*** 

Na terça-feira , depois do Natal, os vinte e seis alunos chegavam a estação. 

O trem partiria às dez e meia de Londres para Newcastle.  

Charlotte e Draco foram os primeiros a chegar. Logo depois deles vieram os 

Weasleys. Fred ainda de mau humor. Logo todos estavam presentes. Finalmente 

alguém do ministério apareceu.  

-Muito bem alunos! Todos reunidos aqui. Obrigado. Vocês já tem lugar 

confirmado para sua estadia. O professor encarregado de monitorar vocês já se 

encontra em Newcastle. Ele estará esperando vocês na estação. Tenham uma boa 

viagem e aproveitem a experiência! Podem embarcar!  

Os alunos se amontoaram para subir com suas malas. Charlotte estava 

esperando o tumulto dos apressados passar, quando viu Fred também esperando. 

Emily tinha lhe contado da briga que houve entre os gêmeos. Ninguém ainda sabia 

direito a razão pelo qual brigaram, mas agora vendo a cara de Fred, podia avaliar o 

quanto essa briga foi séria. Ela aproximou-se e tentou puxar conversa.  

-Passar metade do ano convivendo com trouxas e sem mágica, com certeza 

vai ser emocionante. - falou ela ironicamente sem desgrudar os olhos dos alunos 

que ainda se empurravam para entrar.  

-Não vai ser muito difícil para você, né Charlotte? Afinal, você já está com 

sua varinha grampeada desde que tentou nos matar - Fred respondeu secamente e 

foi tentar entrar no trem.  



Charlotte piscou algumas vezes ainda tentando entender a reação que ele 

teve. Geralmente quem fazia isso era ela. Então a garota concluiu que a briga dos 

irmãos foi realmente feia.  

Quando todos já estavam devidamente em seus lugares o trem partiu. 

Deveriam chegar antes do entardecer. Talvez essa viagem poderia manter-los 

seguros por algum tempo... mas até quando, ninguém poderia dizer.  

 

   

3ª Parte - No intercâmbio. 

Cap 08 - Novos ares. 

"Agora sabemos quem ele é..." 

Emily. 

 

Chegando na estação de Newcastle, logo Emily avistou uma figura 

conhecida. Era o mesmo homem em que ela e Charlotte haviam esbarrado. Entre 

os alunos que desciam do trem, haviam apenas alguns passageiros de Hosmeade.  

O homem estava segurando uma placa e nela estava escrito: Alunos do 

Intercâmbio.  

-Até parece que ele não chama atenção por si só... Nem precisava dessa 

placa - falou Emily para uma Charlotte mau humorada - O que você tem?  

Mas ela não respondeu. Assim que todos os alunos estavam perto dele, o 

homem começou a falar:  

-Boa tarde! Eu sou o professor Orange, que orientará vocês durante o tempo 

que permanecerão por aqui. Por favor, me sigam.  

Em frente a estação, estava estacionado o ônibus que eles usariam esse 

tempo.  

-Esse ônibus por acaso é seu? - perguntou Harry ao professor.  



-É... como adivinhou?  

-Palpite. - disse Harry entrando no ônibus alaranjado.  

Eles passaram pelo centro da cidade com muitos dos alunos de narizes 

grudados nas janelas. Catherine não parava de cutucar Emily para pedir o que 

eram coisas como semáforos.  

Logo chegaram no seu destino, e Emily ficou surpresa com o que viu: era a 

casa de sua irmã. Ela sabia que seria o intercâmbio seria na mesma cidade onde 

crescera, mas não imaginava que a bruxa escolhida fora sua própria irmã.  

O sol já estava se pondo e a sua mãe e sua Susan surgiram na porta. O 

professor parou o ônibus e pôs-se de pé no começo do corredor.  

-Antes de vocês saírem, vamos primeiro tratar de como vocês vão ficar aqui. 

Entramos em contato com pais de alunos bruxos que moravam nessa cidade, e 

apenas a Sra. Hailey poderia recebe-los. Como sua filha mais velha mora na casa 

aos fundos da sua, a Sra. Reynolds cuidara da alimentação de vocês. Suas barracas 

estão armadas. Uma para cada quintal, para os meninos e meninas. As duas estão 

protegidas com avançadas formas de detctar magia, e a casa da Sra. Reynolds está 

protegida com um feitiço anti-mapeamento e com o encantamento Fidelis. Todos já 

foram matriculados para o próximo semestre em uma escola aqui perto. A partir 

de semana que vem as aulas começam. Agora, depois de levarem seus malões para 

dentro, voltem para pegar as caixas que estão no fundo do ônibus. Dentro de uma 

hora o jantar estará pronto. - ele abriu a porta e fez menção de sair, mas voltou e 

complementou - E, por favor, comportem-se ou serão mandados novamente para 

Hogwarts... Podem sair.  

 
Emily estava saindo da barraca das meninas quando ouviu uma discussão. 

Draco e Charlotte vinham da frente da casa carregando caixas com inscrições: 

Utensílios trouxas de extrema importância.  

-Eu não acredito que realmente grampearam nossas varinhas! -reclamava 

Draco.  

-Acha que eles são burros, Draco?  

-Já começou! - suspirou Emily cansada - Mal chegamos e eles já estão 

brigando... Charlotte! Draco! Tragam logo essas caixas!  



-Olha só! - Draco não a ouviu e tirou uma caneta da caixa - Para que isso 

serve afinal?  

-São como penas, Draco. Achou que iríamos usar penas e tinteiros nas aulas 

de trouxas?  

-Claro! A pena é muito mais prática que isso! Como que funciona?  

-Sei lá! Testa na caixa - sugeriu Charlotte.  

Ele escreveu seu nome na caixa e falou espantado:  

-Funciona sozinha! Como se o tinteiro estivesse dentro dela!  

-Isso é uma caneta Draco! - explicou Emily pegando a caixa de Charlotte - 

Ela tem um "tinteiro" em forma de tubo dentro dela.  

Draco fingiu-se desinteressado.  

-Que coisa mais boba!  

A irmã de Emily apareceu na porta da casa gritando:  

-O jantar está pronto!  

-Comida trouxa... - Draco continuou reclamando.  

-É minha irmã, Draco! E ela é bruxa também e sabe cozinhar!  

Draco ficou calado e tentou olhar para Emily friamente.  

-Sério? Tão bem quanto você?  

-Hunf! Entra logo antes que eu te tranque para o lado de fora!- ela empurrou 

a caixa para cima de Charlotte e entrou na casa.  

-O que foi?- perguntou Draco vendo a cara da irmã.  

-Até algum tempo atrás você babava por ela.  

-Eu não babava!  



-babava sim! E se arrastava atrás dela também.  

-Mas agora isso acabou. - ele largou a caixa no chão e seguiu em direção da 

casa, onde todos os outros alunos já se encontravam.  

Charlotte soltou sua caixa, e pegou a caixa que o irmão havia largado e 

levou para a barraca dos meninos. A barraca era praticamente igual ao das 

meninas por dentro. Ela largou a caixa perto da porta e já estava saindo quando 

viu pelo canto do olho que havia alguém no final da carreira de camas.  

Fred estava deitado na última cama rodando uma das suas varinhas de 

brinquedo nos dedos.  

-O professor não tinha proibido seus logros? - perguntou Charlotte 

cruzando os braços.  

-Se a varinha explodir na minha cara o problema será só meu!  

-Olha aqui! Quem tinha que estar te cortando era eu!  

-Toda a rainha perde a majestade um dia.  

-Obrigada pela rainha, mas por enquanto eu sou somente uma ex-comensal 

perigosa!  

-Parece mais aquela panela de pressão que a irmã da Emily estava usando 

mais cedo, mas sem a v\álvula de escape.  

-EU NÃO SOU ISSO QUE VOCE FALOU!  

Fred olhou calmamente para o rosto já vermelho dela.  

-Não se preocupe mais em me matar. Não vou mais implicar com você.  

-O que? - Ele não respondeu e continuou girando a sua varinha.  

-O jantar está pronto - ela avisou antes de se virar e sair.  

-Não vou - ela o ouviu falar.  

"Esse não é mais o Fred!" pensou Charlotte depois que levou sua caixa e 

estava caminhando em direção a casa. "Parece mais um zumbi!"  



*** 

 

Susan estava guardando a louça que havia "se lavado", quando Emily 

entrou na cozinha.  

-Oi maninha - falou Emily pegando alguns copos e guardando-os.  

- Por Merlin! Quase morri hoje... e olha que é o primeiro dia...  

- Tem tempo ainda... você se acostuma... se você quiser ter filhos um dia...  

-Mas não vou ter vinte e seis, né Emily! E eles não vão chegar já 

adolescentes. Puxa...  

- E seu marido?  

-Está fazendo um trabalho pro Ministério. Ele trabalha na sessão de controle 

dos animais...  

-E a mamãe e o papai? Onde foram? Eu não os vi mais...  

-Viajaram... para a Romênia. Lugar lindo. Foi que passei minha lua de mel.  

-Deve ser...  

-Emily... quem era o garoto que ficou no quarto hoje?  

-O Fred?  

-Esse mesmo! O que ele tem?  

-Está meio chateado - ela guardou os últimos pratos da mesa - O irmão 

gêmeo dele não veio no intercâmbio e eles nunca se separaram... Mas eu acho que 

ele também deveria ter vindo. Afinal, ele também sabe de tudo o que aconteceu.  

- Dukmbledore sabe o que faz... Sabe o que eu acho que temos que fazer? 

Aproveitar esses dias que vocês vão estar em férias e fazer uma festinha! O que 

acha? Para enturmar mais o pessoal!  

-É uma boa idéia Susi...  



-Então está certo! Eu vou falar com aquele professor doido e aviso vocês, 

ok?  

-Ok! - falou Emily fechando as gavetas - Acho melhor eu ir para a barraca... 

As meninas devem estar fazendo muita bagunça.  

Emily saiu da cozinha pensando em como seria a festa... Provavelmente ela 

e Draco não iriam agüentar muito tempo, pois sempre que ficava m mais que cinco 

minutos no mesmo lugar, os olhares ficavam inquietos.  

Quando estava quase na barraca das meninas, alguém a puxou para atr\'e1s 

de uma arvore, tampando sua boca.  

Ela começou a se debater, mas uma voz conhecida falou:  

-Shii! Calma Emily! Sou eu!  

-Draco!  

-Quieta... não podem nos ver aqui.  

Emily deu uma olhada em volta e quando se certificou que não tinha 

ninguém, sussurrou:  

-Eu ouvi o que a Charlotte falou...  

-O que?  

-Que você "babava" por mim...  

-Ah, aquilo... minha irmã é uma monga mesmo...  

-Sei... -Emily o beijou e, soltando-o, falou - então vamos aproveitar, não é?  

*** 

 

Charlotte estava tentando convencer as outras meninas a dormirem logo. 

No dia seguinte teriam aulas especiais com o professor Orange e teriam que 

acordar cedo para aproveitar bem o dia.  

-Não queremos dormir! - falou Sara que pulava em sua cama.  



-Para Sara! - Hermione ralhou com a prima.  

-Deixa ela Mione - comentou Gina - Ela ficou muito tempo na enfermaria, 

agora que se recuperou deixa ela se movimentar um pouco.  

-Está treinando para ser enfermeira Gina? - perguntou uma aluna do mesmo 

ano que ela.  

-CHEGA! - Charlotte gritou para ser ouvida- Ou vão dormir agora ou 

(BAM!) AAii! - Alguém jogou um travesseiro na cara dela, que soltou penas para 

todos os lados. - QUEM FEZ ISSO?  

Todas as outras riram da cara da monitora descabelada e repleta de penas.  

-Por favor, nÃo tire pontos da gente, Charlotte! - ria-se Sara tentando fazer 

cara de inocente.  

-Grrrrr! - ela saiu furiosa da barraca procurando alguma coisa para 

descarregar sua fúria. Mas uma coisa lhe chamou a atenção. Em uma parte escura 

do pátio haviam dois vultos conhecidos seus se beijando.  

-EMILY! DRACO! - Os dois separaram-se assustados.  

-Charlotte? - Emily parecia constrangida e buscava uma resposta - Eu...eu... - 

ela se virou para Draco com uma cara zangada - Não chegue mais perto de mim!  

-Eu.. anh... Quem disse que quero chegar perto de você de novo? - Emily 

deus as costas para ele e foi em direção à barraca.  

-Boa sorte! - resmungou Charlotte para Emily cruzando os braços.  

-O que aconteceu com você Charlotte? - perguntou Draco tentando evitar 

um questionamento da irmã.  

-Simplesmente tomei a decisão de arranjar um meio de desbloquear minha 

varinha! Mas não mude de assunto! Vocês não me enganam.  

-Não te enganamos?  

-Não se faça de bobo, Draco!  



-Não sei do que está falando, Charlotte. Boa noite! Temos que acordar cedo 

amanha.  

Ele seguiu em direção a barraca dos meninos.  

-Ei! Não foge!  

-Amanhã a gente se fala tampinha - e ele fechou a entrada.  

-Hunf! - Charlotte retirou as penas do seu cabelo e voltou para a sua 

barraca. Incrivelmente todas já estavam dormindo. - Amanhã elas vão ver! ela 

resmungou antes de deitar na sua cama.  

*** 

 

Emily acordou com sua irmã a cutucando. Há muito tempo que não 

acordava daquele jeito e até ficou um pouco mais na cama, pensando que era 

sonho.  

-Emily! Levanta!  

Ela abriu os olhos e pulou da cama ajudando a irmã a acordar as outras 

meninas. Depois de tomarem o café da manhã, os alunos foram até a sala de estar, 

magicamente aumentada, e o Prof. Orange estava de pé em cima de um palanque, 

esp erando todos se sentarem.  

-Bom dia! ... Bom dia?... estão dormindo ainda?  

-São seis da manha professor! O sol nem nasceu ainda! - resmungou Harry.  

-Ninguém falou que esse intercambio seria fácil... Bom, vamos começar. 

Durante essa semana vocês aprenderam a usar utensílios trouxas. E para os bruxos 

que já nasceram trouxas, serão instruídos para orientar os que não sabem viver 

sem mágica. Estão prontos? - ninguém respondeu - Vamos começar mesmo assim!  

E assim passou-se a semana. As aulas especiais terminaram sexta a noite. E 

todos estavam exaustos escorados onde podiam na sala de estar.  

-Todos aqui estão de parabéns pelo interesse demonstrado!... bom... quase 

todos - ele olhou para Draco e Charlotte - e como recompensa a Sra. Reynolds teve 

uma idéia para animar vocês antes das aulas: Uma festa trouxa! Além de vocês se 



divertirem, terão que por em prova o que aprenderam essa semana. Uma festa 

onde qualquer coisa relacionada a magia está proibida. O que acham?  

-Parece legal - falou Rony meio babando - Podemos dormir agora?  

-Eu acabei de dizer: FESTA! - o professor olhou para a cara de cada um 

deles - ... tudo bem. Podem ir dormir.  

Cap 09 - Festa 

"Essa não sou eu!" 

Charlotte. 

 

No outro dia, quando todos já estavam com as energias devidamente 

recarregadas, os preparativos para a festa começaram .Cada um foi incumbido de 

uma tarefa. E durante a tarde eles foram avaliados pelo professor.  

Rony, Draco e Charlotte estavam tentando encher os balões. Depois de uma 

hora, eles conseguiram três balões cheios.  

-Só isso? - interrogava o professor - Cadê os outros?  

-Ali - Rony apontou para um montinho de balões estourados.  

-Não tem nada melhor pra gente fazer Prof. Orange? - perguntou Draco 

entediado.  

-Ah, estão dispensados. Mas não esqueçam que continuarão sendo 

avaliados durante a festa. Lembrem-se de se comportarem como trouxas.  

-Para você vai ser fácil, Weasley!  

-Claro, agora quanto a você...  

-Não comecem! - Charlotte separou os dois - esperem para quando 

voltarmos.  

-Muito bem! Estão todos dispensados! Voltem para suas barracas e podem 

começar a se aprontar!  



-Já? - alguns meninos exclamaram.  

-Tão tarde...- algumas meninas reclamaram.  

Todos foram para as barracas enquanto o professor "ajustava" a casa para 

poder suportar vinte e seis alunos bruxos aprendendo a se comportarem como 

trouxas. Na barraca das meninas, Emily e Charlotte ajudavam as mais novas, 

principalemente as bruxinhas.  

-Mas essa roupa é horrível! - Sherlyn Brooks, da sonserina, reclamava vendo 

uma roupa trouxa - Não podemos usar as nossas roupas de bruxas memso?  

-Se fosse uma festa a fantasia, sim - respondeu Charlotter já impaciente.  

-Como assim a fantasia?  

Charlotte ameaçou jogar uma escova na menina.  

-Não, Charlotte! - Emily a impediu - Calma!  

-Ei! Olha o que meus pais mandaram pra mim! - Hermione entrou na 

barraca com um sorriso de orelha em orelha - Uma câmera de vídeo!  

-... e para que? - perguntou Charlotte.  

-Que bom Mione! Foi uma boa idéia! Você quem vai gravar?  

-Sim - disse ela ligando a câmera -Dá um tchau para a câmera Emily!  

Emily, que estava com um roupão de dragõezinhos estampados e pantufas 

de coelhos rosa, gritou se escondendo:  

-Para, Hermione! Aqui não!  

Hermione focalizou Charlotte.  

-E você Charlotte? Dá um tchau!  

Charlotte tirou a varinha do bolso e apontou para a câmera.  

-Vocês tem muita sorte dela estar grampeada, sabia?  



Hermione virou para Sara.  

-Sara, olha.. QUE ROUPA É ESSA?  

Sara olhou para a sua roupa de babados e laços amarelos e tecido rosa.  

-Minha roupa! - ela respondeu.  

Hermione desligou a câmera e foi se arrumar também resmungando:  

-Realmente, Sara. Como você consegue isso?  

*** 

 

Quando já havia escurecido, os alunos foram até a casa, que havia sido 

aumentado magicamente por dentro. A sala estava cheia de balões com as cores 

das casas de Hogwarts e haviam várias cadeiras espalhadas pelo recinto. Num 

canto havia uma mesa cheia de salgados e refrigerante e outra mesa com um som.  

-Bom - o Prof. Orange apareceu de repente com suas roupas pouco 

chamativas - a festa se iniciará daqui a alguns minutos, mas antes alguns avisos. Os 

alunos de primeiro à quarto anos terão que estar na cama as onze e meia - e o Prof. 

Orange acrescentou vendo a cara das crianças - sem reclamações! E o restante dos 

alunos poderão ficar até no máximo três horas. Fui claro?  

-Não é justo! - reclamou Sara.  

-Nada é justo nessa vida minha querida... Bom, divirtam-se!  

Um som barulhento balançou a casa, deixando muitos assustados. Alguns 

alunos começaram a dançar, principalmente os mais novos. Hermione estava com 

a câmera em mãos, filmando todos os alunos. Charlotte estava sentada observando 

as pessoas. Foi quando viu Fred sentado sozinho, do outro lado da sala. Ela se 

levantou e foi até ele, sentando-se ao seu lado.  

-Que foi Weasley, não está gostando da festa?  

-Que foi Charlotte, não cansou de me atazanar?  

O rosto da garota ficou vermelho.  

-Quem disse que eu quero te atazanar? Eu quero distancia de você!  



-...Então o que está fazendo aqui? Agindo contra a sua vontade?  

-Hunf! - Charlotte levantou-se irritada- Se é assim é melhor você voltar para 

sua barraca e ficar lá quietinho sem incomodar os outros!  

No outro lado da sala Emily cutucou Draco discretamente.  

-Ai! Quem...ah, Emily! O que foi?  

-Disfarça Draco! Está vendo o Fred?  

-O que tem ele?  

-Está muito desanimado.  

-E o que tem?  

-Deixa de ser insensível Draco!... olha - ela tirou um pacote de plástico roxo 

do bolso.  

-Você está se drogando Emily?  

-Não, Draco! Isso é de uma poção que minha irmã preparou. É uma formula 

que a gente toma com qualquer líquido para ficar mais... alegre. Entendeu?  

-Ahhh... e o que você quer?  

-Quero que você ofereça uma bebida para o Fred... com isso dentro.  

-Mas...  

-Vai logo!  

-Tááá... - ele pegou um copo de refrigerante e colocou a poçõo dentro e a 

levou para Fred - Não quer beber alguma coisa?  

-Dando uma de garçom, Malfoy?  

Draco o fuzilou com os olhos:  

- Apenas estou tentando agir como um trouxa. Mas se não quiser eu...  



-Ah, obrigada, Draco! - Charlotte pegou o copo da mão do irmão - Eu não 

estava conseguindo abrir aquelas garrafas. Ainda bem que você é tão atencioso - e 

saiu bebendo e rindo.  

-Mas... - Draco voltou até Emily - Não deu muito certo, Emily.  

-Eu vi... Ai, Draco! Agora se a Charlotte descobrir isso ela te mata!  

-A idéia foi sua! Não tenho nada a ver com isso!  

-Eu mesma vou levar para o Fred - ela pegou um copo de refrigerante e 

colocou mais um pouco de poção. Respirou fundo e foi até onde Fred estava, 

sentando-se do lado dele - Oi Fred!  

-Oi Emily!  

-Que cara é essa?  

-Não é nada - respondeu ele olhando para os alunos que dançavam no meio 

da sala.  

-Você está assim desde que chegamos...  

-Não é nada! - ele forçou um sorriso - eu estou bem!  

-Não quer beber alguma coisa?  

-Não precisa, eu mesmo busco...  

-Claro que não! Pode pegar o meu, eu acabei de pegar!  

-Obrigado! - ele pegou o copo da mão de Emily e tomou metade do liquido.  

-Ok, eu... anh... vou dar uma volta... se anima, tá.  

Emily levantou-se, deixando Fred sozinho. Ela olhou pela sala procurando 

Charlotte, mas não conseguia encontra-la. Quando Emily finalmente avistou-a, o 

Prof. Orange apareceu e pediu para ela ajuda-lo a levar os alunos que iriam 

dormir. Ela olhou novamente aonde a tinha visto e não a viu mais.  

Quando ela voltou, encontrou uma Hermione desesperada.  



-Filma você! Eu não quero ser culpada por isso depois! - e ela entregou a 

câmera para Emily.  

-mas o que...  

-Emily. Não vai acreditar no que está acontecendo! Ah, a câmera está aí? 

Vem filmar logo!  

Draco a levou para onde estavam Fred e Charlotte.  

-Filma logo! Olha só a cara dela! Ela nunca riu desse jeito. Olha que 

estranho! Parece uma daquelas bonecas trouxas que nunca sorriram!  

-Olha o que você fez Draco! - Emily começou a filmar e comentou 

sussurrando - Você colocou muita poção no copo dela!  

-Eu coloquei o tanto que você mandou! E o Fred? Está igual a ela, você 

também colocou muito! - sussurrou Draco em resposta.  

-Mas o Fred era para ficar feliz e não a Charlotte!  

-Ah, Emily! Aproveita e filma ela... - ele parou estético olhando para o salão 

- Ah, por Merlin! Está vendo o que eu estou vendo?  

-Eu estou filmando Draco... e não acredito nisso...  

Charlotte estava se sentindo estranha. Estava leve e com uma enorme 

vontade de rir. Uma vozinha no fundo de sua cabeça dizia para ela sair correndo 

dali, mas a maior parte sentia-se desorientada. Foi quando alguém apareceu na sua 

frente.  

-Oi Charlotte!  

-Anh... Oi Fred... você está sorrindo agora? Mas antes você não estava 

sorrindo.  

-Você também está alegre, não está?  

-Ah, é... eu tô...  

-...quer uma bala?  



-eu quero.  

Ele procurou nos bolsos.  

-anh... acabou minhas balas... aceita a embalagem?  

-Pode ser - ela pegou a embalagem e leu - Ei! Aqui ta escrito que eu 

enfeiticei você. Eu não te enfeiticei!  

-Enfeitiçou sim.  

-Ah, é? E tem como provar isso?  

-Claro que tenho.  

-Mas eu não vou deixar assim, tá? - ela apontava o dedo para ele e tentava 

parar de rir para parecer ameaçadora.  

-Eu também não! - e ele pegou Charlotte pela cintura e a beijou.  

*** 

 

Charlotte foi pega de surpresa e não sabia como reagir. Ainda ouvia aquela 

vozinha que falava para ela sair correndo dali, agora dizendo: Viu! Porque não saiu 

antes?! Ela podia ver que todos olhavam para eles na sala. Em um impulso ela se 

soltou e olhou para Fred, que também n\'e3o estava acreditando no que acabara 

de fazer.  

-Por que fez isso?  

-...Eu... - ele não respondeu.  

Ela sentiu a cabeça pesar e comentou:  

-Eu não estou me sentindo... - ela sentiu as pernas tremerem e de repente 

tudo ficou escuro.  

*** 

 

-Não é possível! - comentou Emily ainda estática.  



-Emily - ele olhou para a câmera e falou muito baixo - você colocou aquela 

poção na nossa bebida? É que eu acho que estou vendo coisas.  

Ela não respondeu. Apenas ficou olhando para os dois se beijando e 

imaginou se eles estavam realmente mal. Provavelmente estavam, só de estarem se 

beijando era um grande sinal que sim.  

-Emily, você está aí?  

-Oh-ou! Olhe Draco! Ela desmaiou! Segura a câmera aí, eu vou ajudar o 

Fred.  

Fred havia segurado uma Charlotte inconsciente e estava quase caindo 

também. Emily se aproximou dos dois, chamando Harry, que estava conversando 

com Gina, para ajuda-la. Gina também estava boba, sem saber o que falar do 

ocorrido.  

-O que está acontecendo? - o professor Orange apareceu do meio dos 

alunos.  

-Ah, desculpa professor! - Emily começou - só queríamos anima-los um 

pouco... não sabíamos que...  

-Shiii, não conta que foi a gente Emily! - Draco deu um cutucão em Emily.  

-Draco! Eu não sabia desses efeitos colaterais? E se eles morressem?  

-... ainda tem chances de isso acontecer?  

-Não pense assim! É sua irmã! - Emily voltou-se para o professor - Nós 

vamos leva-los para a barraca professor. Depois voltamos para conversar com o 

senhor.  

Draco pegou Fred pelos braços, praticamente arrastando-o. Emily apoiou 

Charlotte num dos braços e Harr y pegou do outro lado. Depois de deitarem os 

dois, Draco ficou na barraca, para não levar sermão, e Emily e Harry voltaram para 

a sala.  

*** 

 



Depois de tudo organizado o professor chamou Emily para ela lhe explicar 

melhor o que havia acontecido.  

-Não deviam ter feito isso! Viram a confusão que fizeram?  

-Desculpa professor. É que eu não agüentava mais ver o Fred daquele jeito. 

Durante todos esses anos que estudamos juntos ele sempre foi tão alegre e 

brincalhão.  

-Mas ele também tem o direito de ficar triste de vez em quando. Você e 

Draco irão cumprir uma detenção depois da aula durante essa semana.  

Emily se esforçou para fazer uma cara de arrependida ao ouvir sua 

"sentença". Uma semana inteira para ela se encontrar com Draco sem ser as 

escondidas? Até que no fundo a idéia de animar o Fred não foi um total fracasso.  

*** 

 

Emily escutou um barulho estranho. Ainda com sono colocou o travesseiro 

na cabeça. O barulho não parou, soando ainda mais insistente. Ela abriu os olhos 

devagar e olhando para cima viu duas asas enormes abertas.  

-Mas o quê... AHHHHHHHHHH!  

A coruja largou uma caixa roxa com fitas alaranjadas em cima dela, em sua 

cabeça, e lentamente uma carta caiu sobre a caixa.  

-Anh? O que? Onde? - Charlotte levantou-se maquinalmente ao ouvir o 

grito da amiga na cama ao lado, toda descabelada e com a cara amassada -Emily? 

O que... Aiiiii minha cabeça! -ela caiu novamente na cama com uma expressão de 

dor no rosto.  

-Aiii! - Emily tirou a caixa da cara e pegou a carta - Hum.... que legal... 

espero que esse presente seja bom para me acordar assim e ... O QUE? UMA 

SALAMANDRA?!  

-Ahh!!... não grita Emily! - Charlotte reclamou - Minha cabeça parece que vai 

explodir.  

-O que foi Emily? - Hermione perguntou esfregando os olhos.  



Emily olhou em volta e viu que também acordara todas as outras meninas. 

Ela olhou para a caixa"discreta" e abriu-a. Uma salamandra verde-acizentada 

pulou no colo de Emily.  

-AHH! Uma cobra! Uma cobra! - Sara parou de repente e seus olhos se 

estreitaram - Nãããããoo... é uma carta CLOW! Emily eu vou te salvar! -ela pulou da 

cama, pegou a vassoura e apontou para a salamandra que estava no mínimo em 

pânico.  

-Definitivamente meu dia não começou bem! - resmungou Charlotte 

colocando o travesseiro na cara.  

*** 

 

-Atenção! ATENCÃO! - Emily se estrangulava na frente da televisão de 

muitas polegadas para chamar a atenção dos alunos - Ontem, eu e a Mione 

filmamos a festa... E como o Prof. Orange está em uma reunião importantídssima 

com não sei quem, resolvi passar a fita para fazermos algo antes das aulas 

começarem amanhã. Ok, agora em silencio por favor...  

Emily sentou-se ao lado de Harry.  

Fred chegou logo depois e sentou-se do outro lado de Harry. Um tempo 

depois, Charlotte chegou e enquanto procurava um lugar, Harry pulou para o lado 

da irmã deixando um espaço entre Emily e Fred para ela se sentar.  

Meio contrariada, a garota sentou-se emburrada. Emily deu o play na fita 

que começou mostrando a cena de Emily tentando se esconder da câmera.  

- Cadê o botão que passa pra frente? - Emily procurava desesperadamente.  

- Fiu-Fiu, Emily! Tá linda nesse roupão! - Simas olhava abobado para a 

televisão- E fica muito lindinha com... AI! Que houve Malfoy?  

-Nada - ele sorriu ironicamente - meu braço escorregou.  

E a fita correu normalmente. Os alunos estavam quase dormindo, de tão 

chata que era a primeira parte da festa. Quando ficaram somente os mais velhos na 

festa, todos acordaram e Draco e Emily entreolharam-se preocupados. Será que 

deveriam deixar certas pessoas verem as cenas? Emily levantou-se.  



-Tudo bem, acabou pessoal.  

-Ah... sai daí! Deixa até o final - David Morat levantou-se e encarou Emily, 

apoiado pelos outros alunos - Deixa a gente ver!  

Então, alguns minutos depois, a câmera focalizou Charlotte e Emily 

escondeu o rosto com as mãos.  

-Ei! Essa não sou eu! - gritou Charlotte.  

-Quieta maninha... ainda não acabou...  

De repente Fred apareceu e os dois começaram a conversar. Quase não se 

ouvia o que diziam, de tanto que os alunos ou riam abertamente ou escondiam 

risadinhas abafadas.  

-Do que estão rindo? - ela já estava vermelha novamente.  

-Eu não lembro disso - disse Fred confuso.  

-Não lembra?- perguntou Rony surpreso- acho que uma cena dessas não é 

tão fácil de esquecer...  

-Que cena? - perguntou Charlotte que também estava confusa agora.  

-esta cena! - Rony apontou para a televisão.  

Charlotte e Fred ficaram estáticos em frente ao aparelho. Ela foi a primeira a 

se manifestar.  

-NÃO SOU EU AÍ!  

-Eu não fiz isso! - Fred apontando para o aparelho.  

-Claro que é maninha! - Draco riu - Olha o cabelo loiro! Dá até para ver 

alguns pedaços atrás do vermelho do cabelo do Weasley!  

Enquanto vários alunos exclamavam um UGHT!, os alunos do quarto ano 

começaram a gritar:  

-Tão namorando! Tão namorando!  



-Não! Não, não, não! - Emily sussurrava tentando fazer eles pararem.  

Mas, ao invés da reação violenta que ela esperava da amiga, Charlotte 

levantou-se furiosa e saiu da sala batendo a porta. Depois de um tempo de silencio 

que seguiu a saída dela, Fred perguntou:  

-Isso foi uma montagem?  

-Não foi não Fred! - disse Rony rindo - Você fez isso mesmo!  

-Desculpa Fred! Fui eu quem provocou isso. Lembra aquele copo de 

refrigerante? Tinha uma dose um pouco elevada de uma poção que a minha irmã 

preparou. E infelizmente a Charlotte tomou também... era para ser só um pouco 

mas alguém exagerou na dose. Por isso vocês não se lembram de nada.  

Fred não conseguiu responder. Olhou atônito para Emily e também saiu da 

sala.  

-Acabou a festa! - anunciou Emily - Todos para suas barracas... ou aonde 

vocês quiserem ir!  

Emily saiu rapidamente, rezando pra Charlotte não estar tão furiosa. 

Quando entrou na barraca, ela estava deitada na cama, olhando para o teto.  

-Charlotte?  

-Eu não consigo lembrar.  

-Era uma poção. - Emily falou indo até a cama dela - Lembra o copo que 

você pegou do Draco?  

-Então foi o Draco?  

-Não! Foi um acidente. Foi você que pegou o copo que ele ia dar para o 

Fred... não se lembra de nada mesmo?  

-Não...  

-Puxa... nunca mais vou mexer nas poções da Susi...  

-AÍ ESTÁ VOCÊ, MONITORA! - Sherlyn Brooks apareceu na entrada da 

barraca e caminhou a passos decididos até Charlotte - Logo você! Que exemplo de 



monitora você é! Espera só até eu conseguir entrar em contato com o Snape! Ele 

sim vai...  

-ESTUPEFAÇA!  

A aluna caiu inerte no chão.  

-Charlotte? Como... você?  

-Eu consegui desgrampear minha varinha hoje de manhã. Por isso sai da 

sala... eu podia ter feito a mesma coisa que fiz agora - ela levantou-se da cama e 

levitou a menina até a cama - Obliviate! - disse Charlotte apontando a varinha para 

a menina - Não posso deixar ela contar para as outras...  

-Vai fazer isso em mim também? - perguntou Emily assustada relembrando 

o antigo trauma.  

-Vai contar para alguém?- Charlotte olhou ameaçadoramente para Emily.  

-Não!  

-então não há necessidade alguma disso.  

-Ufa... não tenho boas recordações desse feitiço...  

- Também fiz algumas modificações nos anti-feitiços dessa barraca. Ela 

aceita os feitiços da minha varinha agora... Quer desgrampear a sua varinha 

também?  

-Não, obrigada. Por enquanto não...mas acho que você devia grampear a sua 

de volta.  

-E deixar vocês fazerem algo parecido com o que fizeram na festa? Não.  

-Foi um acidente.  

-Pois é... - ela pegou as vestes que usou na noite anterior pela ponta dos 

dedos - Acho melhor eu levar lá para... o que é isso? - um pedaço de papel 

laminado caiu no chão e Charlotte o pegou - Ah, não!  

-O que houve Charlotte?  



-Eu lembrei - falou ela lendo o papel.  

*** 

 

Emily e Harry voltavam para casa depois de mais um dia de escola trouxa. 

Harry, como também Hermione, estava gostando de passar esse tempo no mundo 

trouxa, já que ele nunca fora à uma escola como aquela enquanto morava com os 

Dursley, ou simplesmente poder sentar-se aos sofá com Hailey.  

Já para Rony, Fred, Gina, que sempre tiveram uma curiosidade pela vida 

dos trouxas, aquilo estava sendo maravilhoso, até mesmo para Charlotte tudo 

estava correndo bem; apesar dos seus constantes problemas com o irmão.  

- Emily! Almoço!  

- Sim, já estou indo! - Emily veio correndo até chegar a cozinha aonde Susan 

já esperava por ela juntos com os outros alunos.  

Logo depois do almoço, Emily foi até seu quarto para dar comida para sua 

salamandra. Apesar de ela ter gostado muito do presente, ultimamente ela estava 

se ausentando demais. Cada três vezes que Emily ia dar-lhe comida, duas ela não 

estava. E quando chegou na caixa, não surpreendeu-se ao vê-la vazia.  

Ela foi até a barraca dos meninos e chamou por Harry, que veio correndo 

em sua direção.  

-O que houve?  

-Me ajuda a achar minha salamandra?  

-Ah, não! Ela desapareceu de novo?  

-Eu acho que ela não gosta muito de mim...  

-Até parece Emily...  

-E então - Emily puxou alguns galhos da árvore do pátio - Como está Lilith?  

-Você quer perguntar se estamos juntos ainda?  

-É...  



-Não... Tentamos namorar longe um do outro, mas não tem como... além do 

mais ela está em Hogwarts e eu não sei o que ela pode fazer lá...  

-Que pena! Eu gostava dela...  

-Não era a única... - Harry se afastou dela e foi para o lado oposto, 

procurando entre as folhagens - EMILY! Aqui!  

Emily correu até onde Harry apontava, e pegou a salamandra no colo.  

-Obrigada maninho.  

-De nada. Só espero que esse bicho não resolva desaparecer por completo...  

-Não é um camaleão Harry...  

-Mas vai saber, esses bichos do mundo bruxo são um pouco diferentes... e 

essa salamandra é um bom exemplo disso...  

-Bom,deixa eu alimenta-la então... mais tarde nos falamos... tenho dever de 

casa - Emily viu Harry entrar na barraca dos meninos e então entrou na das 

meninas, colocando a salamandra na caixa - Não faça mais isso. Se quiser, faça em 

outra hora, não quando eu venho te trazer comida.  

E por incrível que pareça, a salamandra parecia ter entendido o recado.  

 

Cap 10 - O presente 

" Nunca aceite coisas de estranhos"  

Mamães.  

 

-Ai, ai, ai... eu não estou entendendo nada - falava Rony olhando abobado 

para um monte de formulas -Como os trouxas conseguem estudar isso?  

-Não é tão difícil Rony. É só ler o problema e aplicar a formula.  

-Hum...  



Harry e Rony estavam em sua barraca tentando estudar um pouco. Harry já 

havia estudado um pouco disso, mas quase não lembrava de nada. Hermione 

estava ótima, como sempre aprendendo tudo. Alguns minutos depois, Draco 

entrou na barraca e parou, olhando ironicamente para os dois.  

-Como vai a tentativa frustrada de vocês?  

-Estava indo bem até você chegar - respondeu Rony irritado.  

-O que foi Weasley? Brigou com sua namoradinha?  

-Sai fora Malfoy. Não estamos a fim de discutir.  

-E a vampira, Potter? Ainda bebendo do seu sangue?  

-Ora seu! - Harry sentiu o sangue subir na cabeça e pulou da cama sobre 

Draco, dando-lhe um soco ro rosto - Não fale da Lilith!  

Os dois começaram a rolar no chão.  

-MENINOS!  

A Sra. Reynolds entrou na barraca e puxou Harry de cima de Draco.  

-Parem com isso! Nada de brigas! Rony, sua mãe te mandou isso - e ela 

entregou uma carta para Rony e saiu da barraca ainda olhando para Harry e 

Draco.  

-Você se safou dessa, Potter.  

-Até parece que tenho medo de você, Malfoy.  

-Vai ter troco...  

-A vontade... - ele abriu os braços.  

-Acha que vou descontar em você? Não tem a menor graça... - Draco deu 

um sorriso irônico e saiu da barraca batendo a porta.  

-Nossa que medo! - Rony comentou ironicamente - O que será que ele quis 

dizer com não vou descontar em você?  



Harry pensou um pouco. Draco não teria como chateá-lo a não ser...  

*** 

 

-Emily!  

Emily ouviu uma porta bater-se do lado de fora e saiu para ver o que estava 

acontecendo. Quando saiu da barraca das meninas, viu Draco encostado em uma 

arvore com os braços cruzados.  

-O que houve Draco?  

-Nada. Foi seu irmãozinho de novo.  

-Vocês brigaram? - pediu ela vendo o rosto dele raspado.  

-Não importa - ele a puxou para perto - eu estava com saudades...  

Ele a beijou e Emily estranhou. Não era ele que tomou o maior cuidado nas 

ultimas semanas para ninguém vê-los? De repente Emily entendeu o motivo.  

-E-emily?  

-Harry? - ela soltou Draco e viu o irmão olhando com fúria para Draco.  

-Malfoy! Seu maldito! Solte a minha irmã!  

-Eu não posso beijar minha namorada?- Harry olhou de Emily para Draco 

confuso.  

-Vocês... vocês voltaram?  

-Não, Potter! Estávamos nos beijando para tirar sarro com a sua cara.  

-Calma Harry. Eu posso explicar.  

-Eu sei que pode! Como você voltou com... ISSO? E o Dino?  

Emily ficou vermelha.  

-Ei Potter, mais respeito!  



-Cala a boca Draco! - Emily passou na frente de Draco e ficou cara a cara 

com Harry- Harry, desculpe não ter te contado, mas é que...  

-Há quanto tempo? - Emily percebeu que já tivera aquela conversa, mas 

agora era Harry que a interrogava.  

-Depois das cartas que recebemos...  

-Hum... Boa sorte pra vocês então... - e ele saiu sem olhar para trás.  

-Coitado do seu irmão... viu a cara de coitado que ele fez?  

-Você fez de propósito.  

- É claro que fiz de propósito. Eu não quero mais esconder.  

-Obrigada por me consultar antes...  

e ela saiu deixando um Draco abobado para trás.  

*** 

 

Charlotte estava sentada ao lado de Emily, tentando inutilmente prestar 

atenção na aula.  

-Então dois fatorial é... - a voz do professor entrava na cabeça dos alunos de 

intercambio sem fazer efeito algum.  

-Ei, Emily! Consegue entender isso? O que é fatorial? - perguntou Charlotte 

para a amiga.  

-Anh? Fatorial? É... anh... é o que professor explicou! - respondeu Emily 

meio embaraçada por não saber dar uma resposta concreta pra a amiga.  

Charlotte suspirou zangada e virou-se para Fred que estava escondido atrás 

do livro da matéria.  

-Weasley! Entendeu alguma coisa?- ele n\'e3o respondeu - Ei! Fred!  

-Roooncccc! - ela ouviu em resposta.  

-Srta. Malfoy! Poderia nos explicar o que acabei de afirmar?  



Charlotte virou-se num pulo ao ouvir o professor lhe chamando.  

-...Muito bem... poderia nos explicar alguma coisa sobre fatorial? - tentou o 

professor mais uma vez em um estilo muito parecido com o de Snape.  

-Bom - começou ela levantando-se da carteira irritada - Fatorial é uma coisa 

que nunca vou usar na minha vida! E o senhor não pode me obrigar a prestar 

atenção em algo que eu nunca vou usar!  

O professor franziu a testa e começou a declamar o mesmo discurso que ele 

fazia a todo aluno que o respondia assim.  

Emily sentiu um calafrio quando viu Charlotte sentando-se novamente e 

pegando algo no bolso interno do casaco. Imaginando o que se passava na cabeça 

da amiga, Emily segurou sua própria varinha, que também estava desgrampeada e 

apontou para o próprio corpo. Levantou-se decidida da carteira e o professor 

parou seu discurso.  

-Srta. Potter?  

Charlotte olhou intrigada para Emily. Ela olhou para Charlotte e sussurrou 

"Estupefaça" e caiu em cima da carteira de Fred, acordando-o. O professor correu 

até a menina pedindo ajuda de alguém para levá-la para a enfermaria. Fred se 

ofereceu para carregá-la e Charlotte pulou da carteira, acompanhando os dois.  

-Eu não acredito que ela fez isso! - falou Charlotte para um Fred 

preocupado.  

-Isso o que? Desmaiar? Não se escolhe a hora de desmaiar...  

-Mas você é burro mesmo! Não viu que ela se estuporou?  

-Charlotte, nossas varinhas estão grampeadas.  

-Isso depende... - ela disse sombriamente.  

Fred parou abruptamente fazendo os braços de Emily balançarem.  

- Quer dizer que ...  

Charlotte voltou a andar e abriu a porta da enfermaria do colégio.  



-A nossa amiga desmaiou... - falou Charlotte fazendo força para não rir da 

expressão da enfermeira.  

"Coitada dela se trabalhasse em Hogwarts...", pensou ela. E empurrando 

Fred para fora, ele voltou a andar em direção a sala de aula, enquanto Charlotte 

permanecia no mesmo lugar.  

-Você vai voltar para aquela aula? Pode dormir no banheiro dos meninos 

que ninguém vai te incomodar!  

-Eu não estava dormindo! - disse ele parando no meio do caminho - Eu 

estava lendo.  

-Ah, sim! Com certeza! Você dorme e eu que levo um sermão por procurar 

alguém que pudesse me explicar a matéria!  

- Está sentindo falta de um Snape por aqui?  

-Olha aqui! - ela se aproximou dele apontando para o nariz do garoto - Você 

pode ter brigado com seu irmãozinho, Weasley, mas não pode vir descontando 

suas frustrações em mim!  

-Você acha que eu não posso viver sem meu irmãozinho?! - perguntou ele 

no mesmo tom que ela e inchando com as orelhas vermelhas.  

-Tenho certeza disso!  

-Olha aqui - ele precipitou-se para cima dela-Idependente do ue você pense 

eu posso me virar muito bem e OPA! - ele tropeçou e se inclinou sobre ela.  

Os dois permaneceram em um silencio momentâneo.  

- Sai, Weasley!  

-Ah! Cala a boca Charlotte! - e ele a puxou contra si e a beijou.  

O coração de Charlotte deu um solavanco, parecendo que ia explodir dentro 

dela. As pernas começaram a tremer e alguns pensamentos de ela matando o Fred 

surgiram em sua mente. Ela o empurrou repentinamente o encarando.  

-O que você pensa que está fazendo, Weasley? Te deram poção de novo?  



-Não. - disse ele calmamente com um tom de provocação- Dessa vez eu quis 

mesmo.  

Charlotte parecia prestes a lançar uma maldição mortal nele quando ela 

percebeu que Emily os observava na porta da enfermaria.  

-O que você pensa que fez sua dementada? - perguntou Charlotte ainda 

nervosa.  

-Calma, Charlotte!... Dessa vez eu não fiz nada - falou Emily rapidamente.  

-VOCÊ FEZ SIM!  

-Charlotte - Fred a segurou pelos ombros - eu estou apaixonado por você.  

Um silêncio caiu no corredor e Emily abriu a boca abobada. Charlotte piscou 

um pouco e olhou para Fred.  

-Você é louco, sabia? Alguém jogou Crucius em você? Alguém te bateu? 

Pode falar! A última vez que uma coisa assim aconteceu a Emily ficou um mês na 

enfermaria... não é verdade Emily?... Emily?  

Charlotte olhou para onde estava Emily e viu que a garota tinha sumido.  

- Onde é que ela foi?  

- Fugiu de você.  

Charlotte suspirou com raiva e disse em tom de ameaça:  

-Olha aqui, Weasley! Eu...  

-Você fica uma gracinha quando está irritada - disse Fred rindo.  

-GRRRR! - ela praticamente bufou - Volte para a sala, Weasley! - ela apontou 

para o corredor com o rosto todo vermelho.  

Mas ao invés de obedece-la, Fred a beijou novamente.  

*** 

 



-Eu tirei zero nessa coisa! - choramingava Catherine tristemente - Eu não 

consigo entender isso!  

-Calma, Cath! Ainda tem a recuperação e...  

-Eu CANSEI! Eu quero ir embora! - ela saiu do quarto jogando seus livros 

no chão.  

Emily rapidamente ajuntou os livros da amiga saiu atrás dela preocupada. 

Encontrou-a na sala do Prof. Orange e ela chorava compulsivamente.  

-Eu quero voltar! Não me adaptei nessa escola, não entendo nada! Esses 

trouxas são doidos mesmo, nunca vi nada daquilo...  

-Bom... - o professor suspirou - se você prefere assim... amanhã eu posso 

levá-la ate a estação.  

-Obrigada, professor... vou arrumar minhas coisas - ela fungou e saiu da 

sala.  

*** 

 

Emily estava ajudando Catherine com suas malas, quando uma coruja 

marrom entrou pela janela da barraca, deixando uma carta na cama de Emily. A 

carta era de Lilith.  

"Oi Emily! Como está ? Eu estou bem, e espero que esteja bem aí.  

Aqui continua a mesma coisa. E o Harry, como está? Sei que nós terminamos por 

"obrigação", mas eu não podia continuar com ele aí. Por falar nisso... só não conte para o 

Harry, ok? Eu e Jorge Weasley estamos juntos. Ele é bem legal, apesar de ultimamente estar 

mais quieto, na dele e acredite, tirando as melhores notas da turma. Deve ser por causa da 

briga, não é? Bom... e você e o Draco? Está tudo bem? Acho que é isso! Me escreva, hein? 

Beijos... Lilith"  

-De quem é a carta? - perguntou Catherine puxando a carta da mão de 

Emily.  

-Da Lilith... - e acrescentou vendo a cara da amiga- a ex do Harry...  

-Ahhh... Posso ler?  



-Claro!  

-Hum... é realmente verdade isso... se eles continuassem juntos 

provavelmente ela iria trair ele.. O QUE? Com... Jorge Weasley? Ah... eu estava 

com esperanças de que ele estivesse sozinho...  

-Sério?  

-Já que o outro gêmeo gosta de outra...  

-Hum...  

-Claro que ele está quieto! O Fred também está. A única diferença é que o 

Fred não é o melhor da turma. - ela devolveu a carta para Emily e continuou 

arrumando sua mala - Acho... acho que vou sentir falta de você...  

-Não se preocupe! Logo nos veremos na formatura... - elas se abraçaram e 

Emily entregou um embrulho para ela - eu comprei isso pra você... Abra na 

viagem.  

-Obrigada! Mas não fique triste Emily! Vamos nos ver de novo! - ela sorriu e 

fechou sua mala - eu vou indo até lá fora... ainda tenho que falar com o professor 

antes de ir... me acompanha até a estação?  

-Claro!  

-Então até mais!  

Catherine saiu e Emily ficou olhando para a porta tristemente. Mas logo se 

animou, pensando que em alguns meses ela e Catherine estariam formadas.  

*** 

 

Catherine entrou em uma cabine e olhou pela janela para a estação que 

começava a desaparecer. Ela pensou alegremente nos seus últimos meses em 

Hogwarts... Estaria longe de Emily que sempre fora sua amiga durante todos esses 

anos. Mas logo voltariam a se encontrar para a formatura.  

De repente ela lembrou-se do embrulho que Emily havia entregado antes de 

sair de casa. Ela abriu o pacote e se deparou com um livro de romance trouxa. Ela 

abriu o livro e na primeira página havia um recado de Emily:  



"Leia durante a viagem!  

Emily."  

-Ora! Obrigada Emily!  

Ela folheou o livro e subitamente outra coisa chamou a sua atenção. Uma 

caixa com papel prateado e uma fita negra amarrada em um laço, estava no banco 

à sua frente.  

"De quem será isso?", ela olhou para a porta. Mas ninguém mais tinha 

entrado na cabine e nem parecia que alguém estivesse ali antes dela.  

Ela olhou para o cartão preso ao laço e assustou-se ao ver seu nome. 

Pensando em todas as possíveis pessoas que poderiam ter lhe mandado o presente, 

ela desfez o laço...  

 

   

Cap 11 - Mortes 

" Somos todos frágeis fios..." 

Jerry Ellis. 

 

Emily estava acordada. Catherine já devia ter mandado uma coruja 

avisando sua chegada, mas poderia ter esquecido. A porta da barraca abriu-se 

calmamente e Susan aproximou-se dela.  

]-Emily? Está acordada?  

-Uhum.  

-Acorde Hermione e Charlotte e leve-as para a sala. Temos uma emergência.  

Emily pulou da cama assustada, jogando as cobertas para o lado. Se 

aproximou da cama de Charlotte e Hermione, e as duas se levantaram 

prontamente ao ouvir Emily chamando-as. Vagarosamente elas saíram do quarto e 

foram até a sala. Draco, Harry e Rony estavam sentados no sofá com cara de sono.  



-Sentem-se... rápido! - o prof. Orange estava com um pergaminho na mão e 

o balançava nervosamente - Muito bem. A noticia que tenho não é boa. Aconteceu 

o que temíamos. Um bruxo foi morto.  

-Quem? - perguntou Charlotte.  

-Catherine Holt.  

Emily sentiu seu corpo esfriar e uma leve tontura se apossou dela.  

-A aluna que foi embora hoje?  

-Sim, Sr. Weasley. A garota foi encontrada morta na cabine. Ninguém 

entrou, ninguém saiu. Ninguém viu nada. Só temos uma possibilidade.  

-Voldemort- murmurou Harry.  

-Não fala... - sussurrou Rony branco.  

-E ela morreu de que? Foi um Avada?  

-Sim.  

-Tem certeza disso?  

-Absoluta, Srta. Malfoy!  

Charlotte não convencida continuou.  

-Olhos arregalados? Sem hematomas?  

-Na carta diz que foi um Avada. Com certeza Aurors avaliaram a situação.  

-...Voldemort está em Londres então? - perguntou Hermione.  

-Talvez. Estão investigando. Quero lembrar a vocês da nossa situação. - ele 

olhou para cada um dos alunos, agora bem despertos - Estamos seguros aqui. A 

partir de agora cartas serão proibidas! Vocês continuaram indo para as escolas por 

enquanto, mas qualquer sinal de que ele tenha descoberto onde vocês estão, 

passarão a ficar somente aqui.  

-Mas e se ele já souber onde estamos?  



Todos olharam para Emily que estava quieta até agora.  

-Como assim, Srta. Potter?  

-E se ele já souber e está apenas esperando para nos...  

-Estamos seguros aqui, Srta. Potter. Não precisa entrar em pânico. E para 

todos: nenhum comentário a respeito disso. Dispensados.  

Emily continuou sentada no sofá, com os olhos na escuridão lá fora. 

Charlotte sentou-se do lado dela.  

-Emily...  

-Voldemort vai pagar caro por isso - falou ela começando a chorar- Vai 

pagar.  

 
Emily estava na sala de aula, sentada numa das ultimas cadeiras. A próxima 

aula era de educação física, e ela es tava morrendo de vontade de ir embora. O 

sinal bateu e ela levantou-se rapidamente, para sair logo da sala fechada. Charlotte 

a alcançou logo.  

-Calma Emily! Espera! - ela correu até a amiga ofegando - Não me ouviu 

chamar?  

-Não.  

-Hum... você pegou o seu trabalho? Eu não achei ele...  

-Ah! Tinha me esquecido disso!  

-Voc^r fez?  

-Claro! Antes de... - ela parou abruptamente e puxou Charlotte pelo braço - 

Vamos lá buscar.  

Emily abriu a porta da sala e foi até9 sua mochila para pegar o trabalho 

quando uma voz irônica chamou sua atenção.  



-Ei, Potter! - Robert Holmes entrou na sala rindo - Cadê sua amiguinha? 

N~so quer mais vir pra escola? Também, depois de um zero daqueles até eu não 

voltaria. Ela tá com medo do professor?  

Emily levantou o olhar e encarou o garoto com muita raiva.  

- Não liga. - murmurou Charlotte.  

-Você não sabe com quem está se metendo Holmes - sussurrou Emily entre 

dentes, colocando a mão dentro da blusa de frio e apalpando a varinha.  

-Emily!  

-Oh! Sua amiguinha não quer tirar outro zero? Coitada... - ele disse sorrindo 

satisfeito ao ver a cara de Emily.  

-Cala a boca, trouxa! - Charlotte praticamente rosnou para ele.  

De repente as portas e janelas se fecharam bruscamente, deixando apenas os 

olhos verdes de Emily brilhando em fúria com a luz artificial das âmpadas. Ela 

tirou a varinha das vestes e apontou-a para Robert.  

-Emily! Não!  

-O que pensa que está fazendo? - perguntou Robert deixando escapar um 

tom de pânico - Vai furar meu olho com essa ripinha?  

-Um pouquinho pior... PETRIFICUS TOTALIS!  

O corpo de Robert enrijeceu e ele caiu duro no chão, fazendo Charlotte abrir 

a boca de espanto.  

-VOCê NÃO TEM O DIREITO DE FALAR DELA! VOCÊ É UM TROUXA 

NOJENTO E ASQUEROSO QUE SÓ MERECE SER ESPANCADO ATÉ QUASE 

MORRER!  

-Emily! Você não faz isso! - Charlotte pegou a sua varinha para tentar 

impedi-la.  

-EXPERILLIARMUS! - Emily virou-se a tempo e a varinha de Charlotte 

voou até sua mão suavemente enquanto Charlotte caiu violentamente contra a 

mesa do professor.  



-EMILY! - Charlotte gritou furiosa- PÁRA AGORA!  

-Você merece ficar paralisado aí a vida toda - ela aproximou-se do garoto 

olhando os olhos assustados dele - Nunca mais ouse falar dela, ouviu bem? Ela não 

merece que sua boca suja fale o nome dela.  

Alguém começou a chutar a porta com violência. Emily parou subitamente 

assustada e olhava de Charlotte para Robert.  

-ALORROMORA! - a porta abriu-se e Fred entrou meio mancando e 

parecendo desesperado - O que vocês estão fazendo?  

-Er...eu... - Emily olhou em volta meio incerta do que acabra de fazer - Ah, 

desculpa Charlotte! Eu... eu...  

-Ok, Emily! - disse Charlotte levantando-se - É melhor você sair. Nos 

consertamos isso.  

Emily começou a chorar.  

-Eu não agüento ouvir ele falar dela! - ela caiu de joelhos no chão.  

-Calma Emily - Fred a ajudou a levantar - Charlotte ajeita as coisas que eu 

vou levar ela para a diretoria.  

-Pode deixar! - ela sorriu malevolamente.  

-Não desse jeito! - advertiu ele - Só oblivia ele!  

-Anh...certo - concordou ela desanimada - Bom... - ela abriu as janelas e 

ajeitou as coisas que tinham caído depois deles saírem - Espero que você pense 

duas vezes da próxima vez, Holmes. - ela olhou para a sua varinha e sorriu 

novamente - Eu já estava com saudades disso... Obliviate!  

*** 

 

Emily havia voltado para casa depois do incidente com Robert Holmes, e 

Charlotte voltava sozinha da escola com o nariz grudado em um livro de física: "A 

toda uma ação exercida sobre um corpo de massa qualquer, ocorrerá uma reação... Como 

eu posso estudar isso depois do que aconteceu ontem?!". Ela fechou o livro furiosa 

e acelerou o passo quando ouviu alguém a chamando.  



-Ei! Charlotte Malfoy! Posso falar com você?  

Um dos alunos do intercambio da Corvinal, que ela lembrava se chamar 

Andrew, caminhava apressadamente para alcança-la.  

-Eu preciso falar uma coisa.  

-Fala. - disse ela um tanto grosseira.  

- É que... depois do que aconteceu ontem, eu resolvi contar uma coisa que eu 

ouvi esses dias atrás - ele olhou em volta nervoso, com medo de que mais alguém 

estivesse ouvindo - Foi um dos alunos do intercambio! Ele...  

-Confusione!  

-O que foi isso? - Charlotte interrompeu Andrew abruptamente.  

-O que? - ele olhou assustado para todos os lados e seus olhos ficaram 

apreensivos quando pararam em um ponto atrás de Charlotte.  

Antes que ela pudesse virar-se para ver o que o assustara, ela ouviu a voz 

novamente:  

-Damnusare!  

Ela foi jogada para frente, como se uma rajada de ar muito forte a tivesse 

empurrado e acabou se chocando violentamente com Andrew que caiu na rua e 

bateu a cabeça contra o asfalto.  

Charlotte levantou-se rapidamente e procurou por quem tinha lançado o 

feitiço, mas uma buzina e uma freada brusca de pneus fizeram seu estômago 

afundar.  

Como em câmera lenta, ela voltou-se para Andrew a tempo de ver um 

ônibus escolar desgovernado vindo para cima dele. Ela atentou pegar sua varinha, 

mas já era tarde demais.  

Todos os alunos que estavam saindo da escola entraram em pânico e alguns 

começaram a gritar desesperados. David Morat e Sara Granger derraparam ao 

pararem ofegantes perto de Charlotte e a menina começou a soluçar 

compulsivamente ao ver o corpo já sem vida do colega.  



-Oh, meu Deus! Sara! - Hermione juntamente com Harry e Rony chegaram. 

Hermione amparou a prima, que já estava perdendo a força nos joelhos e David 

que tinha uma expressão chocada no rosto.  

-Eu vi! - Robert Holmes apareceu entre a multidão de alunos que 

aglomeravam-se em volta de Charlotte - FOI ELA! EU VI!  

Charlotte não respondeu a acusação.  

-CALA A BOCA IDIOTA! - Fred abriu caminho entre os alunos para 

conseguir chegar até Charlotte - O que aconteceu?  

-U-um... feitiço - ela sussurrou - Aqui! Não consegui ver quem foi! Não 

reconheci a voz! Não tive tempo... Não consegui pegar minha varinha antes que...  

-Calma, Calma!... Vocês! -h ele chamou os outros alunos do intercambio - 

Todos para casa! Agora!  

-Não, Fred! - disse Hermione - Vão incriminar a Charlotte!  

-Melhor ser uma fugitiva da policia do que ser pega por Voldemort agora! - 

Charlotte respirou profundamente - Vamos! Rápido!  

 

Cap 12 - Abactu Encantatem Abeditos 

" O fim está próximo..." 

P da LAP. 

 

Emily acordou vagarosamente, lutando para que as imagens que via 

entrassem em foco. De súbito, lembrou-se de Lune e de que ela a tinha estuporado. 

Olhou em volta não encontrando sinal de estar em algum lugar conhecido. Logo 

avistou Harry ainda desacordado em uma cadeira ao seu lado.  

- Emily?  

Ela assustou-se quando Lune apareceu na sua frente com vestes, capa e 

capuz negros.  

- AH! VOCÊ É UMA COMENSAL! HARRY! - ela pulou da cadeira e 

agarrou-se no irmão -  HARRY! ACORDA!  



- Calma Emily! Calma! Eu...  

- NÃO ENCOSTA EM MIM! - Emily acabou derrubando Harry que acordou 

desorientado.  

- Emily, eu...  

- HARRY! ELA VAI NOS  MATAR! ELA É UMA COMENSAL! - ela quase 

estrangulava o irmão - ACORDA HARRY!  

- E-eu estou aco-cordado!  

- Quietus Sonorus!  

- Lune? -Perguntou Harry assim que os gritos histéricos da irmã cessaram - 

O que aconteceu? Onde estamos?  

Outra pessoa também estava presente na sala. Usava as mesmas vestes que 

Lune e parecia estar se comunicando com alguém na lareira.  

- Vocês estão no esconderijo que estava sendo preparado para vocês. 

Dumbledore planejou isso: Mandar vocês para um intercâmbio forjado e escondê-

los em um lugar que o mistério não soubesse. Assim nossa equipe poderia vigiar 

vocês constantemente.  

- Equipe? - Harry perguntou não conseguindo absolver tanta informação de 

uma só vez.  

- Meu pai, Susan, o professor Orange, Will, - ela apontou para o homem que 

ainda conversava na lareira -  eu...Todos nós fazemos parte dessa equipe. Somos os 

Bruxos de Negro! Força especial criada por Hogwarts para proteger seus alunos.  

- E... onde estão os outros alunos? - ele olhou em volta esperando encontrar 

mais alguém estuporado.  

- Seguros com Susan e o professor. Mas mesmo assim ainda faltam quatro 

alunos. Charlotte Malfoy, Fred Weasley, Sara Granger e David Morat não foram 

encontrados. Nós vasculhamos a casa, as barracas e não os encontramos.  Temos 

como pista somente essa carta que foi encontrada na barraca das meninas.  

- Um cabelo vermelho? Ele pegou o Fred? Quem pegou o Fred?  

- É o único Weasley que falta. Parece que Charlotte quis bancar a heroína e 

foi atrás dele sozinha. Mas não sabemos onde os menores foram parar... 

Desculpem-me por ter estuporado vocês. Era para eu ter certeza que vocês não 

tentariam fazer a mesma idiotice que a Charlotte fez.  

- E o que vamos fazer agora?  

- Vamos para a escola! - ela indicou o emblema da escola na carta - É a única 

pista que temos de onde a Charlotte pode ter ido.  

 

*** 

 

Charlotte sentiu uma pontada na cabeça assim que tentou levantá-la. 

Abriu os olhos, mas as imagens ainda eram indefinidas. Pestanejou algumas 



vezes e focou seus pés e joelhos, que estavam amarrados fortemente com 

cordas e pareciam flutuar a alguns metros do chão.  

De súbito, ela voltou totalmente a si e percebeu que estava suspensa no 

ar, atada por cordas. Havia mais alguém amarrado com ela. Tentando olhar por 

cima do ombro, ela viu um pedaço de cabelo vermelho e reconheceu Fred. 

Tentou chamar por ele, mas nenhum som saia de sua boca. Logo percebeu que 

estava sobre um feitiço do silêncio.  

Ela olhou em volta e viu que estava no barracão da quadra esportiva da 

escola, sem uma única luz acessa. Apenas com a fraca iluminação que vinha de 

fora. Em uma das extremidades da quadra ela viu Sara, parada como uma 

sombra imóvel.  

“E agora?!” - ela pensou, sentido seu coração disparar com a idéia de não 

saber o que fazer.  

- Ora, ora, ora... Vejam quem acordou!  

Uma voz debochada veio da extremidade da saída da quadra.  

- Boa noite Charlotte! Como está a cabeça? Melhor?  

Ela olhou com raiva para David agora com uma aparência diferente. Não 

era mais criança, mas sim adulto. Era o mesmo Voldemort que havia sido 

jogado na Ponte de Ligação.  

- Ah, me desculpe. Que tolo eu fui em perguntar. Você não pode me 

responder, não é mesmo? - ele riu olhando em volta -  Que bom... Hoje você irá 

me ouvir! Vai ouvir que por mais talentosa que você seja, nunca via ser igual a 

mim! E nunca vai conseguir calcular meus passos! Onde eu deveria estar agora, 

hein? Preso naquela maldita Ponte?! Pois saiba que ela não agüentou me 

manter preso por muito tempo. A única coisa que ela fez foi me mandar para 

longe de vocês!... - ele expirou tentando se conter - Mas foi melhor assim...  

Lumus! - ele acendeu sua varinha - Garanto que nunca pensou nas 

conseqüências... - ele olhou novamente em volta - Seus amigos estão atrasados, 

sabia?! Ninguém veio aqui te salvar ainda. Acho que vou ter que começar meu 

divertimento sem eles... Mas antes acho que ainda temos tempo para mais uma 

lição... - ele chegou mais perto da onde ela estava presa, para que o círculo de 

luz da sua varinha pudesse iluminar os dois. - Quantas vezes você tentou 

misturar feitiços e poções e eu te falei que era perigoso? Mas parece que você 

não prestou muita atenção nessa lição, não é mesmo?... E eu lhe sou muito grato 

por isso!  

Charlotte ainda não tinha entendido onde ele queria chegar com essa 

conversa, mas não tentaria o impedir. Só assim poderia ganhar tempo para 

pensar no que fazer.  

- Ao me jogarem na Ponte coberto pela poção redutora, e aplicarem o 

encantamento da confusão nela, vocês criaram o David. Meu corpo tornou-se 



setenta anos mais jovem, mas minha mente continuou a mesma. Quando a 

Ponte abriu-se em uma cidade francesa, não perdi tempo e aprimorei essa 

mistura. Arranjei ajuda, - ele apontou para uma extremidade da quadra onde 

Sara se encontrava ainda estava imóvel como um zumbi - entrei para Hogwarts 

com outro nome e pais falsos, tive que enganar o Chapéu Seletor e aqui estou! 

Tentei de várias maneiras persuadir vocês sem perceberem, mas nada 

funcionou. Primeiro usei o anel, mas ele só serviu para assustar aquela 

fedelha... Então resolvi assustar Dumbledore. Usei a Sara e aquelas cartas e 

todos nós fomos enviados para um lugar teoricamente seguro. - ele riu mais 

ainda - O único inconveniente aqui, foi aquele garoto que me ouviu falando 

com a menina. Mas você se encarregou dele, não foi Charlotte? E para todos 

confundirem-se ainda mais ao seu respeito, mandei um presentinho para a 

aluna que voltou a Hogwarts... Parece que ela não gostou, acabou morrendo no 

caminho... Que pena!  

“Catherine! Então foi...”  

Voldemort ficou um tempo em silêncio e resmungou impaciente:  

- Eles estão demorando demais... Acho que vou ter que adiantar meus 

planos com você. Desta vez não vou cometer os mesmo erros. Ninguém vai me 

deter!  

Ele baixou Charlotte e Fred até um pouco de um metro do chão e 

direcionou a varinha na cabeça da garota.  

Ela tentava mover-se, e tentava formular qualquer outra coisa que 

pudesse atrasá-lo. “Eles vão me encontrar... NÃO!... eles não podem vir aqui! 

Ele vai matá-los! Preciso me soltar! Preciso me soltar!” ela pensava 

desesperada.  

- Ora Charlotte, por que está tentando se mexer?! Acha que vai me 

impedir? Será que depois de tudo você não aprendeu nada? - ele os trouxe para 

perto do chão - Assim nos despedimos então, filha. Ava...  

No mesmo instante um estrondo gigantesco, seguido de gritos 

disformes, e luzes de varinhas inundaram a sala.  

                                                                                

*** 

  

- NÃÃÃO! - Emily gritou assim que se deparou com a cena, mas não 

conseguiu continuar.  

Ela sentiu que todo o seu corpo não a obedecia mais e ela não conseguia 

se mover. Ela também não conseguia ouvir sinal algum de Lune ou Harry e, 

percebendo que eles também deveriam estar na mesma situação, começou a 

entrar em pânico.  



Eles ouviram a risada debochada de Voldemort e olharam com raiva 

para ele.  

- E então? Gostaram? - perguntou ele ainda rindo indicando algum 

ponto aos pés deles - Não tive oportunidade de usar esse na última vez que nos 

vimos nessas circunstâncias. Com certeza teria me poupado muito trabalho.  

Emily tentou olhar para Charlotte, mas Voldemort fechava toda a sua 

visão. Pelo menos ele não continuou com a maldição.    

 

*** 

 

Charlotte, ainda amordaçada e flutuando a pouco do chão, entrou 

novamente em desespero. A surpresa da entrada dos amigos a tinha deixado 

atordoada, mas agora ela tinha percebido que deveria fazer alguma coisa 

urgentemente. Ela começou a se debater tentando livrar-se das cordas, mas todo o 

seu esforço não produzia resultado algum.  

De repente ela ouviu alguém sussurrando para ela ficar calma e, para a sua 

surpresa, suas mãos ficaram livres. Fred não estava mais desacordado. Já tinha 

conseguido soltar-se e a estava a ajudando.  

- Fred! - disse ela assim que alcançou a varinha do bolso e livrou-se do 

feitiço que a impedia de falar. - Temos que ajudá-los! Temos que fazê-lo parar!  

- Calma e escuta! - ele olhou para Voldemort para certificar-se de que ele 

ainda não os tinha percebido - Consegue mantê-lo ocupado tempo suficiente para 

eu soltar os outros?  

- Eu... Sim, eu consigo! Mas...  

- Então, quando eu dizer para você ir, você vai e não perca tempo!  

- Certo!  

- Agora!  

Rapidamente ele desfez o encanto que os mantinha flutuando e os dois 

caíram chamando atenção de Voldemort:  

- Mas o quê...?!  

- Damnusare! - ela gritou e o feitiço jogou Voldemort longe.  

Ele não perdeu tempo e antes mesmo de se levantar várias luzes 

esverdeadas apareceram  à sua volta e juntaram-se em uma grande esfera.  

- Fangulis! Fangulis! Fangulis! - a grande esfera dividiu-se em três e 

lançaram-se contra Charlotte, que, mesmo conseguindo desviar-se de duas, não 

conseguiu escapar da terceira e acabou com o braço ferido.  

- Falta de prática, Charlotte? - riu-se Voldemort.  

- Não tanto quanto você! Excaeco!  

Um raio de luz ofuscante acertou Voldemort nos olhos. E entre pragas e 

gritos ele lançou uma maldição:  



- VOCÊ ME CEGOU! FLAMMIS!  

O jato de luz alaranjado passou longe de Charlotte e acabou atingindo um 

armário onde eram guardados os equipamentos da quadra. Várias bolas em 

chamas se espalharam pela quadra e uma delas acabou atingindo Fred que tentava 

libertar os amigos com vários tipos de feitiços.  

- Dejectus! - Charlotte atingiu novamente Voldemort, que ainda não 

conseguia ver direito, derrubando-o novamente.  

Ela procurou ver se Fred já havia conseguido soltar os amigos, mas 

Voldemort já conseguia enxergar o suficiente para acertá-la:  

- TINNIENS!  

Ela sentiu uma dor aguda na cabeça e um zunido insuportável ecoava em 

seus ouvidos. Ela não conseguia mais pensar direito. Tentou jogar um feitiço de 

petrificação temporária, mas suas mãos tremiam muito e ela acabou perdendo a 

varinha. No mesmo instante Voldemort reagiu já recuperado da cegueira.  

- SUPERILLIGATUS!  

As mãos de Charlotte foram atadas novamente e ela caiu de joelhos 

desorientada pelo zunido e pela dor.  

Voldemort começou a rir novamente vendo ela tremer por inteira tentando 

inutilmente soltar as mãos. Mas seu sorriso desapareceu assim que viu que Fred 

havia conseguido desfazer o encantamento que paralisava Harry, Emily e Lune.  

- COMO SE ATREVE, ESTÚPIDO! DAMNUSARE!  

Fred foi lançado violentamente contra a parede e caiu imóvel no chão com 

um filete de sangue escorrendo de sua testa.  

Harry tentou reagir logo que foi libertado, mas assim que pôs sua varinha 

em posição foi atingido pelo mesmo feitiço e teve o mesmo destino que o amigo. 

Voldemort olhou ameaçadoramente para Emily e lançou o feitiço nela também, 

mas dessa vez Lune foi mais rápida e tirou a amiga do caminho.  

- NÃO PODE MAIS FUGIR DE MIM! DAMNUS...  

Voldemort não terminou o feitiço. Parou estático sem ao menos piscar.  

Emily o olhou sem entender e Lune apontou para além dele. Charlotte, 

começando a tremer violentamente, tinha recuperado sua varinha, e logo em 

seguida desabou para o lado sem forças.  

- Por Merlin! - Lune apontou a varinha para ela - Desino!  

Charlotte parou de tremer instantaneamente, mas continuou no chão.  

- Cha-Charllote! - a voz de Fred soou fraca enquanto ele levantava-se com 

dificuldade e mancava até onde ela estava.  

- Agora é minha vez! - Lune suspirou determinada - Enquanto ele está 

paralisado.  

- Lune, o quê... você... - Emily tentava perguntar.  



Lune posicionou-se em frente a Voldemort e segurou sua varinha 

firmemente com as duas mãos em posição de ataque, apontado para a cabeça dele. 

Ela suspirou longamente e fechou os olhos, concentrando-se no que iria fazer. Seus 

cabelos começaram a flutuar com se uma rajada de vento forte estivesse subindo 

de seus pés.  

Por um momento tudo ficou em silêncio. Harry acordou e olhou abobado 

em volta. Fred segurava Charlotte que ainda parecia desorientada com os olhos 

desfocados.  

- Emily... - Lune murmurou - O feitiço petrificante é temporário. Cuidado!  

Lune mal acabara de avisar a amiga quando Voldemort voltou a si 

pestanejando. Quando ele viu Lune ficou furioso, e apontou a varinha para ela 

gritando:  

- O QUE PENSA QUE ESTÁ FAZENDO?! FULMINATIOO!  

O raio que Voldemort lançou não chegou a atingi-la. Antes de a acertar, ele 

ricocheteou em um escudo invisível e desviou-se indo diretamente para um vulto 

que ainda permanecia imóvel na quadra.  

- SARA! - Emily se desesperou e correu até a menina que desmoronou logo 

que foi atingida.  

Voldemort tentou impedi-la, mas dessa vez Emily foi mais rápida de 

defendeu-se:  

- PROTEGO! - ela gritou e ajoelhou-se do lado da menina - O que eu faço?! 

O que eu faço?! - ela repetia enquanto apagava as chamas na roupa de Sara.  

- OLENUS PAULISPER! - Charlotte, com muito esforço, paralisou 

novamente Voldemort atingindo-o pelas costas enquanto ele tentava acertar Emily 

novamente.  

- Lune! - gritou Harry tentando se levantar - Seja lá o que você estiver 

fazendo, ANDA LOGO!  

No mesmo instante Lune abriu os olhos e gritou:  

- ABACTU ENCANTATEM ABEDITOS!  

Um raio roxo em espiral saiu lentamente da varinha dela e atingiu 

Voldemort na cabeça, formando uma linha de ligação entre esses dois pontos.  

Voldemort não pôde resistir por ainda estar sobre o encantamento de petrificação. 

Logo a ponta da espiral que estava na cabeça do bruxo das trevas tornou-se 

prateada. E também em espiral o raio prateado voltou para Lune fazendo-a voar 

longe com o impacto. Voldemort, por sua vez, caiu no chão desacordado.  

- LUNE! - Will, a salamandra, entrou no ginásio quase arrebentando a porta 

e trazendo consigo mais de meia dúzia de WIB´s.  

Ele correu até onde a garota batera de lado na parede e seu braço 

encontrava-se em um ângulo estranho.  



- Lune! Você conseguiu, Lune! A porta se fechou com um encantamento 

antigo assim que vocês entraram, mas você conseguiu! Lune? Lune?! Enervate!... - 

ele tentava reanimá-la mas nada adiantava. - Ajudem os outros, rápido! - ele 

ordenou para os outros WIB´s. - E obliviem definitivamente Voldemort antes que 

ele acorde e recupere sua proteção!  

 

Cap 13 - Formatura 

" Se Deus quisesse que nós andássemos, não teria inventado os patins."  

Do filme A Fantástica Fábrica de Chocolates.  

 

O último mês em Hogwarts havia passado muito mais rápido do que 

eles queriam. Mas com tantos acontecimentos, isso parecia inevitável. Logo no 

começo dele, os mais envolvidos com os acontecimentos do intercâmbio foram 

chamados pelo diretor para os últimos esclarecimentos.  

Ele explicou que Lune fora treinada por muito tempo para ter 

capacidade de manipular uma magia muito forte e antiga. Mas mesmo com 

todo o treinamento, e com alguma ajuda de licantropia herdada do pai, a 

resistência de Lune não foi suficiente. Ela não sairia tão cedo de hospital para 

acidentes mágicos.  

Voldemort perdeu totalmente a memória, e também foi mandado para 

uma ala especial do hospital. Ele perdera definitivamente a capacidade de usar 

magia, era agora praticamente um aborto.  

Sara, depois de duas semanas no St. Mungus, voltou recuperada para 

terminar o ano da escola. E Hermione, entre lágrimas, jurou que levaria mais a 

sério o que ela falasse de agora em diante.  

O professor Orange estava enfrentando um inquérito no mundo trouxa 

pela morte de Andrew. Mas com a intervenção do ministério bruxo, ele 

conseguiu provas suficientes para provar que foi um acidente. E tanto as 

famílias de Andrew como de Catherine foram informados de tudo o que 

aconteceu, e que o verdadeiro culpado era Voldemort. Os dois alunos 

ganharam prêmios de menção honrosa em suas memórias da escola  

Mas isso foi só o começo do mês...  

 

*** 

 



Emily estava no salão principal, estudando para as provas finais. 

Astronomia era a prova da vez, e ela estava um tanto perdida:  

- Huum... Marte vai ter uma entrada aqui... acho... Ah! Não dá certo!  

- Tenta contar as estrelas da esquerda para a direita, e... seu mapa está de 

ponta cabeça.  

Emily virou-se para ver quem olhava seu mapa por cima do seu ombro e 

se deparou com Kira.           

- Oi! - cumprimentou Emily dando espaço para a garota se sentar - Acho 

que não tem ninguém que entenda melhor esses mapas do que você. Obrigada 

pela ajuda!  

- De nada. E como você está agora?  

- Muito melhor!... Pelo menos agora eu sei que o Lord das Trevas não 

representa mais perigo algum. Mas e você? As provas não me deixaram tempo 

de falar com ninguém.  

- Não está sabendo ainda? O Harry não te contou?  

- Não pude ver Harry essa semana. Ele também está com estudo e 

treinos acumulados.  

- É que logo que vocês saíram para o intercâmbio, Pedro Pettigrew 

começou a sofrer de delírios em Azkaban.  

- E ele ficou louco?  

- Ele contou tudo. Tudo sobre os comensais, sobre os planos de 

Voldemort e sobre todos os seus crimes, entre eles, eu.  

- Como assim?  

- Eu tinha certeza disso, mas agora ele confirmou: eu não sou e nunca fui 

uma Pettigrew.  

- Mas... então...?...  

- Ele me seqüestrou quando eu era bebê para me usar contra meus pais, 

mas meu pai deu um jeito nele antes disso.  

- Quem?  

- Sirius Black! - respondeu Kira com um sorriso imenso.  

- Mas ele nunca falou nada!  

- Por que ele não sabia. Minha mãe já era fora dos padrões. Você talvez 

conheça o estilo dela... -  disse Kira encarando os mapas.  

O queixo de Emily caiu e ela olhou para a amiga abobada:  

- Kira, não me diga...  

- Kira agora é o meu apelido. Meu verdadeiro nome é Raven, Raven 

Trelawney Black. Mas antes que você pense absurdos, a Sibila é minha tia. 

Minha mãe foi morta por comensais logo antes de Sirius ser preso. Ela se 

chamava Morgana, e Sirius falou que sou igual a ela. Por isso o escândalo da 

Sibila no baile... Sirius falou que ele e minha mãe haviam brigado e ela saiu do 



país, foi quando eu nasci. Quando voltou, decidida a contar tudo para ele, 

Sirius já havia sido preso. Logo os comensais a pegaram também.  

- Puxa! Quem iria imaginar!  

- Mas... - disse Kira se levantando - Pode continuar me chamando de 

Kira, e não de prima! Como o seu irmão insiste em fazer. 

 

*** 

 

Charlotte estava atolada em livros, tentando terminar seus três metros de 

pergaminho sobre poções.  Como eles iriam fazer um curso de verão para os 

septanistas terem condições de passarem em seus NIEM´s, os professores 

tiveram que aplicar trabalhos e mais trabalhos de fim de ano para os alunos do 

intercâmbio.  

      De repente, ela ouviu um ruído na janela e Obliviate voou de seu 

costumeiro cantinho em cima do armário rosnando. Era um coruja negra que 

arranhava o vidro da janela com o bico.  

      - Lúcio? - Charlotte murmurou correndo para abrir a janela, 

derrubando metade dos livros - O que será que aconteceu?  

      Ela pegou a carta da coruja que partiu sem esperar uma resposta. 

Charlotte abriu o envelope e arregalou os olhos na medida em que a lia.  

      - Ora, ora! - ela riu - O Draco vai adorar isso!  

 

*** 

 

        - O QUE?!   

      - Sem escândalo, Draco. - pediu Charlotte.  

      - Mas... eu... menina?  

      - Sim. - Charlotte releu um trecho da carta em voz alta - Seu nome é 

Elizabeth Chrisbell... Só pode ter sido a Narcisa quem escolheu... Vocês vão 

conhecê-la na formatura...  

      - Até que é um nome bonito para a minha nova irmãzinha.  

      Charlotte revirou os olhos e entregou a carta para o irmão:  

      - Por Merlin! Dá licença que agora eu tenho aula!  

      - Sério! Eu gostei! - ela ainda ouviu Draco falar. - O que você queira? 

Charlotte júnior?  

 

*** 

 

Mas a volta para Hogwarts não era repleta de boas notícias. Havia um 

problema sério, que foi agravado pelo tempo: Jorge Weasley.  



Emily estava pensando nisso na aula de feitiços enquanto observava os 

dois irmãos. Fred parecia já ter esquecido daquela briga feia. Agora vivia ao 

lado de Charlotte e, ela notou sorrindo, a amiga não se incomodava com isso 

como antes. Enquanto ao Jorge, procurava exilar-se ao máximo.  

      Eles já não eram tão idênticos como antes. E embora Fred e os outros 

irmãos tentassem convencê-lo de parar de bancar o “durão”, ele não ouvia.  

      Emily suspirou desanimada e voltou aos seus rabiscos e anotações no 

seu pergaminho. Mas ela ainda lamentava profundamente não poder ajudar os 

amigos nessa situação.  

 

*** 

 

            Finalmente as provas de NIEM’s haviam acabado, e primeira coisa 

que Charlotte fez com seu tempo livro foi buscar Obliviate com Hagrid. Emily e 

Fred a acompanharam fazendo piadinhas sobre como o alagatus deveria estar 

depois de uma temporada entregue aos cuidados do guarda caça.  

- Será que o Hagrid conseguiu amansá-lo? - Emily perguntou.  

- Ah, com certeza! - riu Fred - O Hagrid deve te ensinado a ele como dar a 

patinha!  

- Se ele pelo menos aprendeu o que significa pega o Draco, para mim está 

bom. - comentou Charlotte.     

  - Você não deveria incentivar o seu bichinho a atacar o seu irmão, 

Charlotte. - reclamou Emily batendo na porta da cabana.  

- E por que não?  

Hagrid abriu a porta os recebeu alegremente. Mas foi com um sorriso 

amarelo e um expressão culpada com que ele falou com Charlotte:  

- Eu precisava mesmo falar com você?  

- O que foi? - ela preocupou-se - O que aconteceu com o Obliviate?  

- Anh... acho melhor ver você mesma. Venha aqui.  

Ele os levou até um amontoado de panos coloridos, conde estava enroscado 

um monte de pêlos negros e com suas grandes assas cobrindo a cabeça.  

- Ele está doente? - perguntou Emily curiosa.  

- Não é bem isso.  

- Obliviate! - Charlotte chamou, e fez menção de chegar mais perto.  

Mas Hagrid a impediu dizendo:  

- Não é um boa idéia.  

Nisso as assas começaram a se mexer e ouviu-se gemidos vindo do monte 

de panos.  

- O que aconteceu com... - Charlotte, surpresa, não conseguiu terminar a 

pergunta.  



Uma cabecinha branca surgiu entre as assas de Obliviate e logo foi seguida 

por mais três cabecinhas rajadas de cinza.  

- Filhotinhos! - exclamou Emily sorrindo.  

- Eu acho que você nunca reparou muito bem no seu bichinho.  

- E como eu poderia? - defendeu-se Charlotte boquiaberta - Ele... ela vivia 

em cima do armário!  

- Bom, parece que ela descobriu algum amiguinho quando caçava na 

floresta proibida. E aí está o resultado.  

- Que legal, Charlotte! Você tem filhotinhos!  

Charlotte ainda olhava para seu bichinho, que agora havia acordado e se 

esticava toda, deixando seus filhotes de asas amassadas e orelhas pequenas se 

arrastando entre os panos.  

- Eles tem uma semana. - disse Hagrid - É melhor você registrá-los logo ou 

podem tirá-los de você.  

- Filhotes... - Charlotte repetiu - Quatro filhotes... O que eu vou fazer com 

eles?  

- Eu aceito um! - disse Fred.  

- Que surpresa pra sua dona, heim Obliviate! - Emily riu coçando a cabeça 

da Alagatus.  

 

*** 

 

Finalmente o dia da formatura chegou.  

Como de costume, ela era feita um dia depois do jantar de encerramento 

de ano, para que os pais pudessem participar sem se perderem em meio a 

avalanche de alunos de vestes negras.  

As mesas das casas foram retiradas do salão. Cadeiras foram dispostas 

nos lugares de cada casa, enfrente a mesa principal, no número equivalente ao 

número de formandos. E logo atrás, mais cadeiras para os familiares e 

convidados.  

Quando o céu de verão passava pelos vários tons de azul claro para um 

tom lúgubre os convidados se organizavam no salão.  

Os Weasley em peso já estavam sentados logo atrás das cadeiras dos 

formandos da Grifinória. Logo depois os Haileys chegaram escoltados pela prof 

Minerva e sentaram-se ao lado da numerosa família ruiva. Os Malfoys já 

haviam chegado com sua mais nova filha, que dormia ao lado do irmão. Sirius 

também estava presente, acompanhando de Kira, que agora era Raven, e de 

Harry, que aguardavam ansiosamente pela entrada da irmã.  

Quando todos os convidados já estavam presentes e tinham se 

acomodado, os formandos entraram no salão seguidos dos seus diretores de 



casa, e sentaram-se em seus lugares. O diretor iniciou a cerimônia com seu 

discurso de agradecimento aos pais e depois se dirigiu aos alunos:  

-  Espero que os senhores estejam saindo daqui com as cabeças muito 

menos vazias do que quando entraram. E espero sinceramente que saibam 

aproveitar e engrandeçam o mundo mágico com os dons que desenvolveram 

aqui. De agora em diante, a escola não tem mais importância, mas sim tudo o 

que os senhores aproveitaram dela. Seja os ensinamentos, as amizades, as 

inimizades e as receitas dessas fantásticas refeições que vocês desfrutaram 

durante todos esses anos... Agora vamos a entrega das suas varinhas 

devidamente autorizadas. Os professores de cada casa irão chamar seus alunos 

e vocês deverão vir até aqui na frente, por favor...  

As casas foram convocadas em ordem alfabética: primeiro os alunos da 

Corvinal,  depois os da Grifinória, Lufa-lufa e Sonserina. Eles receberam suas 

varinhas com o número de registro talhado no cabo, os certificados de 

Hogwarts e o de aprovação nos NIEM´S entre as palmas dos convidados.  

Um representante escolhido pela turma como orador foi chamado para 

declamar seu discurso. Emily levantou-se entre palmas e assobios dos amigos e 

dirigiu-se para frente de todos:  

- Boa noite a todos!... Como oradora, digo o que todos nós, alunos, 

estamos pensando hoje: Nossa! Como esses sete anos passaram rápido!... E 

apesar de tantos acontecimentos inesperados, alguns alegres, outros tristes; 

colegas que poderiam estar agora aqui conosco e não estão; todos esses anos 

foram maravilhosos! Foram os nossos anos de Hogwarts que nós sempre iremos 

lembrar com saudades. Agradecemos nossos professores. - ela olhou para a 

mesa principal, onde os professores estavam e ficou vermelha quando viu 

Snape -  ...anh... Também ao nosso grande e sem igual diretor, Alvo 

Dumbledore, que sempre nos apoiou e pensou no melhor para todos aqui! Aos 

nossos pais, que são os grandes responsáveis por nós existirmos e termos 

chegado a esse dia... enquanto muitos não puderam... Hogwarts sentirá nossa 

falta tanto quanto nós sentiremos dela! Obrigada!  

Emily voltou ao seu lugar em meio às palmas e gritos de aprovação dos 

colegas. Depois que as palmas amenizaram, o diretor voltou a falar:  

- Todos nós aqui presentes - ele indicou os professores sentados ao seu 

lado - Sentimo-nos orgulhosos dos senhores! - os alunos irromperam e palmas e 

o diretor esperou, sorrindo, para continuar. Então ele começou como em tom de 

advertência -  Confiamos a vocês segredos preciosos sobre a magia, e também 

os alertamos e damos exemplos de como lidar com ela diante dos trouxas e 

outros seres mágicos. Então usem-na sabiamente... - ele abriu um imenso 

sorriso e disse abrindo os braços - Hogwarts nunca abandona aqueles que lhe 

são fiéis! E lembrem-se: Draco Dormiens Nunquan Tittillandus!  



O salão inteiro explodiu em aplausos e os formandos, como de costume, 

jogaram sus chapeis cônicos para o alto e lançaram jatos de fagulhas coloridas 

de suas varinhas, cruzando com inúmeras cores o negro encantado que havia 

no teto.  

 

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