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Cap  01 - Voltando para casa 

Emily caminhou lentamente pelo gramado verde do lugar, passando 

rapidamente pelas elevações no chão. O sol batia de leve no chão coberto com 

folhas amareladas que caíram com a proximidade do outono.  

Ela parou em frente a uma elevação e agachou-se para colocar as flores que 

carregava. A lápide estava limpa e ela podia ver claramente a foto de uma 

menina de cabelos castanhos curtos e olhos extremamente negros. Sorriu 

tristemente e a garota acenou alegre.  

Fazia seis anos que Catherine morrera, mas Emily nunca deixava de visitar o 

túmulo dela. Sentia uma falta imensa da amiga. Levantou-se e, dando uma 

última olhada na lápide, saiu caminhando entre os túmulos.  



Seguiu para um carro escuro parado na frente do cemitério bruxo de Londres e 

entrou.  

–Podemos ir? – perguntou uma voz entediada vinda do lado dela.  

–Claro – Emily respondeu e colocou o cinto.  

–Então liga esse negócio que estamos atrasadas. Não sei como consegue mexer 

com essas coisas trouxas – ela revirou os olhos.  

–Porque você não quer aprender! – Emily girou a chave e em alguns segundos 

começaram a andar – O Fred tentou te ensinar!  

–Ai, Emily. Até parece que você não conhece o Fred. Ele faz de tudo só para me 

ver nervosa ou atrapalhada...  

–Também! Você fica nervosa por qualquer coisa, Charlotte!  

Charlotte encarou a amiga, séria, e olhou para o banco traseiro do carro, 

esticando os braços para lá.  

–Pelo menos o Gareth dormiu – ela puxou a coberta do bebê loiro que dormia 

profundamente em sua cadeira/cama no banco traseiro – E aonde você deixou o 

Malthus?  

–Está com Draco – Emily murmurou enquanto observava as placas trouxas do 

local.  

–Com meu irmão? Você tem noção do que é deixar seu filho com o Draco? – 

Charlotte virou-se para a amiga com a boca entreaberta.  

–O filho é dele também, Charlotte.  

–Sim, mas você viu o que aconteceu com o Gregory da última vez que você 

deixou ele com Draco.  

–Aquilo foi um acidente. Essas coisas acontecem...  

–Claro! Quem não pula de uma janela gritando "Eu sei voar" com a varinha do 

pai nas mãos?  

Emily limitou-se a olhar com reprovação a amiga.  

–Diz que não é verdade? – Charlotte ergueu uma sobrancelha.  



–Chegamos – Emily parou o carro em frente ao Caldeirão Furado e as duas 

desceram, com Charlotte carregando Gareth no colo.  

*** 

A loja da Madame Malkin estava anormalmente movimentada naquele Sábado. 

Alguns julgavam que era por causa da grande liquidação de roupas da moda 

passada (que estava discretamente anunciada em púrpura berrante na vitrine 

da loja). Mas a maioria sabia qual era a verdadeira razão.  

Aquela noite seria realizada uma grande festa da sociedade bruxa na mansão 

Malfoy. Era aniversário da caçula da família, Chrisbell e seria comemorada 

também a volta de Draco Malfoy, consagrado um grande Curandeiro, com sua 

família que estava há mais de seis anos na França. A festa seria um grande 

evento social que reuniria grandes figuras que, como convêm a qualquer bruxo, 

não perderiam a oportunidade de se exibir.  

– Eu disse para ela que não precisava disso. Mas acha que ela me ouve? – 

Charlotte entrou reclamando na loja acompanhada de Emily – E o pior de tudo 

é que Chrisbell é uma perfeita mini Narcisa!  

– Eu sou o quê, Charlotte?! – uma voz esganiçada soou do fundo da loja e uma 

cabeça loira surgiu entre os clientes que circulavam pela loja.  

– Oh-ou, esqueci da praga!  

– Que praga? – perguntou Emily, curiosa, enquanto observava a pequena 

Chrisbell, que na opinião dela era uma mini-Charlotte com a personalidade de 

madame da mãe.  

– Uma maldita praga de orelhas quentes que ela aprendeu naquelas revistas 

para adolescentes. Agora sempre que eu falar mal dela em um raio de duzentos 

metros, ela ouve!  

– De novo, Charlotte?! – a menina, com o rosto vermelho, parou na frente delas 

erguendo as barras das suas vestes novas e não ajustadas para não arrastarem 

no chão – Será que você não fica um minuto sem falar mal de mim para os 

outros? Ah, oi Emily!  

– Oi querida. E não se preocupe, a Charlotte sempre foi assim. No fundo ela te 

adora! Não é mesmo grande irmã?  



Charlotte revirou os olhos e resmungou alguma coisa inaudível seguindo para 

o fundo da loja, onde Narcisa experimentava cores diferentes em suas vestes 

novas.  

– O que me diz desta, Charlotte? – perguntou ela mudando a cor para azul – 

Combina com os meus olhos, não acha?  

– Acabou seu tempo, Narcisa! Decida-se imediatamente que nós temos que ir.  

– Como assim? – ela começou a rir – Acha que eu voltaria para casa naquela 

coisa trouxa barulhenta? Nada disso!  

– Então por que nos chamou aqui? – perguntou Charlotte indignada.  

– Ora para quê, filha! –disse Narcisa mudando a cor novamente – Seu vestido. 

Emily não falou?  

– Não. – ela lançou um olhar furioso para a amiga, que acenou alegremente da 

onde estava, e voltou-se para mãe no mesmo tom – Não preciso de um vestido 

novo!  

– Claro que precisa, querida! Por favor. – ela chamou a sua atendente – Aquele 

que eu havia separado, certo?... E sem reinações, Charlotte! Faça isso por seus 

irmãos! Ah, e não se esqueça de pegar o que eu separei para o seu marido. A 

família dele pode não exigir muito nessas ocasiões, mas hoje ele vai estar 

representando a nossa casa.  

– Mas... – Charlotte tentou reclamar.  

– Já disse! Faça pelos seus irmãos! A festa é para eles. Agora vá experimentar. É 

lindo, você vai ver!  

Charlotte seguiu a atendente sem esconder a irritação.  

Emily se divertia com a cena. Não gostava de irritar a amiga, mas sabia que no 

fundo ela obedeceria a mãe de um jeito ou de outro. Ela nem sempre teve uma 

mãe que se preocupa-se com o que ela vestia.  

– Sua irmã não foi criada como você, Chrisbell. – ela disse de repente para a 

menina ao seu lado – Ela pode parecer ou ser cruel às vezes, mas ela já percebeu 

há muito tempo que vocês é quem são a verdadeira família dela...  

– E sei de tudo o que aconteceu com ela.  

– Tudo mesmo?  



– ...É!  

– Você pensou antes de responder.  

A menina empinou o nariz e agora Emily reconheceu um mini-draco.  

– A Charlotte pode ter sido qualquer coisa, mas nada justifica ela ainda ser 

assim. Já faz muito tempo e ela devia ter aprendido a ser como nós!– Chrisbell 

voltou com passos decididos para a atendente terminar de ajustar as suas 

vestes, deixando uma cunhada sorridente para trás.  

Emily consultou seu relógio e olhou em volta. Charlotte estava inutilmente 

tentando descobrir onde ficava o começo e o fim das vestes que sua mãe havia 

escolhido, Narcisa ainda não havia decidido a cor e Chrisbell falava com a 

atendente:  

– Esse está realmente bom... – comentou ela subindo em um banquinho – Mas 

será que você não tem um mais, hum... rosado?  

– É... acho que elas vão demorar. – Emily disse para si mesma e resolveu 

esperar fora da loja.  

Era um dia quente de início de verão e bruxos e bruxas aproveitavam o final de 

semana para as compras, o que tornava o Beco Diagonal mais turbulento do 

que o normal.  

Emily olhou para as tantas lojas familiares e sentiu um aperto no coração. 

Lembrava nitidamente de quando vira essas lojas pela primeira vez, quando 

viera com Susan comprar os materiais da irmã para o primeiro ano em 

Hogwarts. E com um suspiro ela lembrou quando retornara para comprar seus 

próprios materiais. Lembrou-se da primeira vez em que vira Harry e como suas 

cicatrizes denunciavam que eram irmãos. Também se lembrou da tarde alegre 

antes do seu sétimo ano, quando se encontrou com a filha de seu padrinho. E ao 

pensar em Lune seu coração apertou-se ainda mais.  

Naquele ano já havia perdido Catherine e foi um grande choque para ela 

receber a notícia de que não veria mais a amiga. Remo Lupin havia voltado 

para a França naquela mesma semana, desiludido por perder a filha quando 

mal a havia encontrado, e raramente entrava em contato com ela. Apenas havia 

mandado uma carta no seu casamento, ao qual não compareceu, e quando 

Gregory nasceu, mas nunca revelando onde estava.  

O tempo que passou na França fora, sem dúvida, proveitoso. Draco conseguiu 

sua especialização em estética mágica, e tornara-se um profissional de nome 



consagrado, apesar da pouca idade. Agora, finalmente eles podiam voltar para 

o seu país e criar os seus filhos perto dos tios e avós.  

Ela queria que Gregory e Malthus crescessem em meio aos grandes bruxos que 

ela conhecia, como o seu irmão, que se tornara um auror respeitado por todo o 

mundo bruxo e Charlotte, que como agente temporária da divisão WIB, ajudou 

a acabar com os últimos comensais.  

– Ficou lindo, Chrisbell! – Emily sobressaltou-se quando as três Malfoys 

irromperam da loja da Madame Malkin cada uma com seus pacotes.  

– Obrigada, Emily. – disse Charlotte ainda com sua típica expressão de poucos 

amigos. – Pode deixar que eu não vou esquecer de retribuir esse seu favor.  

– Se você cumprisse metade das ameaças que me faz, Charlotte, eu estaria na 

ala das causas irrecuperáveis do St. Mungus!  

– Ora, vamos meninas. Temos muito que fazer em casa! – Narcisa apressou-as. – 

Você não tem que pegar o Gareth no Caldeirão furado, Charlotte?  

*** 

Charlotte tomou um choque assim que entrou no salão de festas da mansão 

Malfoy. E, ainda paralisada com a visão, sussurrou:  

– Por Merlin!  

– E então? – perguntou Narcisa entrando logo atrás dela – Não está lindo? Foi 

sua irmã quem escolheu a decoração...  

Diante do salão inteiramente rosa néon com balões luminosos espalhados por 

todos os lados, Charlotte limitou-se a balançar a cabeça positivamente abobada.  

– É claro que aqui será a festa dela. O outro salão será para os adultos. Os elfos 

estão trabalhando há dois dias para deixar tudo impecável. Ah! Olha quem está 

aqui! – Narcisa voltou-se em direção a porta onde uma menininha de cabelos 

vermelhos, também surpresa com a decoração, estava relutando a entrar – Dá 

um abraço na tia, Meggy linda!  

– Ai, vó, não me aperta! – a menina engasgou-se tentando se livrar da avó.  

– Já te falei que vó é feio. Fala tia Narcisa.  

– Mãe! – a menina encarou Charlotte com olhinhos suplicantes – Socorro.  



– Narcisa, solta ela, por favor. – pediu ela suspirando.  

– Só se ela prometer que não vai mais me chamar de avó.  

– Ok – disse a menina simulando um sufocamento.  

– Fiquem a vontade que eu vou ajudar a Chrisbell com o cabelo, sabe, com os 

lacinhos. – e saiu sorridente.  

– A vó Narcisa vai castigar a tia Chrisbell, mãe?  

– Não, Meggy. Acontece que a tia Chrisbell gosta de lacinhos e, por favor, 

chame a sua avó de tia quando está aqui, ok?  

– Ok, mãe!... Mãe? Não conta para a vó... tia Narcisa mas – ela abaixou o tom de 

voz – esse salão está muito, muito, muito feio.  

– E seu pai deve estar muito, muito, muito perdido. Por que não vai procurá-lo? 

– a menina sorriu e saiu correndo pela porta do salão – E cuidado para não 

quebrar...  

CRASH!  

– ... nada dessa vez... –Charlotte suspirou revirando os olhos.  

– Até que para uma ex-comensal você tem paciência de sobra com ela – 

Charlotte ouviu uma voz familiar e logo seu irmão entrou no salão – Mas pela 

cor do cabelo dela eu diria que essa paciência não irá durar muito tempo.  

– Draco?  

– Quem você esperava para ser o centro das atenções dessa noite? O Papai 

Noel?  

– Seis anos longe e ainda não aprendeu como se comportar...  

– É bom te ver também, maninha! – ele abriu os braços a saudando.  

– Não espere abraços e beijinhos de mim, vá pedir para a Chrisbell.  

– Como se essa idéia passasse pela minha mente!... Ainda não conhecia a 

coisinha ruiva que derrubou o vaso.  

– A coisinha ruiva tem nome e é Meggy, sua sobrinha!  



– Charlotte! – Lúcio quase atropelou Draco na porta entrando com um bebê 

agarrado nos seus cabelos – O inútil do seu marido não consegue soltá-lo.  

– Gareth, solta.  

Instantaneamente o menino soltou o avô e esticou os bracinhos na direção da 

mãe.  

– Ele me lembra muito alguém quando era criança – disse Lúcio lançando um 

olhar rápido para Draco.  

– Gostei dele! – comentou Draco chegando mais perto do bebê – Ele tem o 

cabelo igual ao nosso.  

O bebê agarrou os cabelos do tio no mesmo instante em que Meggy entrou 

correndo no salão derrubando tudo no caminho, seguida de perto por um 

menino de cabelos negros um pouco maior que ela. Logo atrás deles entrou 

uma Emily um tanto decomposta e furiosa segurando outro bebê.  

– Segura ele! – ela entregou o bebê para Draco no mesmo instante em que 

Charlotte conseguia soltar as mãozinhas de Gareth da cabeça do irmão.  

Emily jogou um feitiço paralisante nos outros dois que ainda corriam pelo 

salão.  

– Lá fora vocês dois! – ela ajeitou os cabelos e respirou fundo para se acalmar – 

Duplinha terrível! E isso que eles só se conhecem há um dia.  

– Eu juraria que ele era teu sobrinho quando o vi ontem – disse Charlotte – Pelo 

visto cabelos loiros agora são recessivos na nova geração, não é irmãozinho? – 

ela lançou um olhar triunfante para Draco que encolheu os ombros e fez um 

sinal de cabeça para o bebê que segurava.  

Malthus era loiro como o pai, tinha os olhos verdes como os da mãe e vivia 

sorrindo para todos. Ao contrário de Gareth, o bebê de Charlotte, que tinha a 

seriedade de mãe e os olhos castanhos do pai. Já Meggy era uma réplica de 

Fred, tirando os olhos azuis e o fato de ela ser menina, é claro. E Gregory, 

primogênito de Draco, era um mini Harry Potter com os olhos cinzentos dos 

Malfoys.  

Meggy entrou novamente na sala aos soluços e começou a resmungar para 

Charlotte.  



– Olha o que ele fez com a boneca que a tia Gina me deu, mãe! – ela mostrou 

uma lesma gorda e gosmenta.  

Gregory também entrou e se escondeu atrás das vestes da mãe.  

– Foi ela quem começou! – ele também resmungou tentando esconder uma 

varinha atrás de si.  

– Gregory! Pegou a varinha de seu pai de novo?  

O menino balançou a cabeça negativamente para a mãe tentando esconder mais 

ainda a varinha.  

–EI! – Draco protestou – Não é a minha varinha! Ela está... é ... ok, é minha. – e 

disse para o filho – Como você pega as coisas do papai assim, garoto? Eu já não 

te falei que é perigoso usar a varinha sem saber?  

– Eu sei usar varinha!  

Draco estendeu a mão e o menino, um tanto relutante, entregou a varinha. 

Draco destransfigurou a lesma para boneca e devolveu para a Meggy.  

– Só por que você tem a cara do seu tio não precisa ser igual a ele!  

– Draco! – Emily o repreendeu.  

– O quê?  

– O Draco é que é um bobo e não sabe esconder a varinha dele! – disse Gregory 

agarrando as vestes da mãe.  

– Gregory! – Emily tentou repreender o filho – Não...  

– Ele tem razão! – disse Fred entrando – Você não deve castigar o garoto por ser 

esperto. – todos o olharam calados e ele perguntou – Uma reunião de família e 

ninguém me chamou?  

– Pai! – Meggy correu até ele – Minha mão está suja e não lembro mais aonde 

que eu posso ir lavar. Essa casa é enorme e grande! Viu os jardins lá fora, papai? 

Eu estava tentando pegar os gnomos, mas ele não deixou – ela apontou para 

Gregory que mostrou a língua para ela – Ele acha que pode usar varinha, mas 

nós temos que ir para Hogwarts antes, não é papai? Daí nós podemos usar 

varinhas. Eu posso ir na casa do vovô pegar os Gnomos dele?  



– Mas nós estamos na casa do vovô, Meggy. – disse Charlotte fazendo sinal 

para o marido sair com a menina.  

– Não desse vovô. O vovô Arthur tem uns gnomos legais que falam besteiras 

quando a gente pega eles e tem uns que mordem também. A vovó Molly faz 

muitos, muitos, muitos bolos para mim. O Gareth não pode comer os bolos da 

vovó, ok? Por que ele é muito pequenininho e guloso e vai ter dor de barriga...  

– É, filha – disse Fred saindo da sala com ela ainda tagarelando.  

– É... ela não se parece muito com você, Charlotte. Leva ele para o berço, Draco. 

– Emily entregou o filho, que havia adormecido para o marido, que saiu 

também, acompanhado de Lúcio.  

– Ela tem muitos tios Weasley que gostam de ouvir suas histórias – disse ela 

colocando Gareth no chão para que ele pudesse engatinhar livremente.  

– Sabe uma coisa que eu queria ver desde que eu sai do país? Suas fotos de 

casamento!  

– As fotos? – Charlotte engasgou-se – Anhm... estão no álbum!  

– ... E eu posso ver o álbum, Charlotte?  

– Ah, que pena Emily! Eu o deixei em casa. Se eu soubesse que você queria ver 

ele...  

– Não seja por isso, Charlotte – disse Narcisa entre sorrisos voltando – Eu 

também tenho um álbum com suas fotos. Está lá na biblioteca.  

– Que bom, Narcisa... – ela murmurou nada animada.  

– Não vai escapar dessa, Charlotte. Eu tenho o direito de vê-las, afinal, fui sua 

madrinha!  

*** 

– Seu pai estava um pouco nervoso, não acha?  

– Um pouco?! As palavras deserdar, torturar e família de sangue-impuro fora 

mencionadas várias vezes antes do casamento. Isso sem contar com o Não quero 

mais ver vocês depois disso! Que ele sussurrou quando entravamos pelo tapete...  

– Pelo jeito ele não cumpriu a promessa...  



– É, – disse Charlotte virando as páginas do álbum – depois que a Meggy 

nasceu ele se conformou um pouco. Agora com o Gareth ele desistiu de não 

aceitar, mas aqui... ele só não se dá muito bem com o Fred ainda.  

– Hum, ainda bem que ele só conhecia o Gregory por fotos... Ah! Essa ficou 

muito boa! – exclamou apontando para a foto que mostrava Charlotte andando 

com o pai sobre um tapete verde – Olha os convidados dos lados! Uma parte 

ruiva e outra loira... tirando algumas exceções, como eu, aqui e ali...  

– Essas são as individuais com os noivos... Mais de uma hora para tirar essas 

fotos.  

– Com os pais dos noivos... até em fotos e o seu pai e o sr. Weasley não se dão.  

– Mas teve um momento raro na festa depois do casamento.  

– Ah, sim! – Emily começou a rir – Você está falando do final da festa quando os 

dois tinham bebido além da conta e choravam e cantavam juntos?  

– É... – Charlotte virou rapidamente essa página – Só não lembra isso para eles, 

ok?  

– Não se preocupa. Olha! Eu e você aqui! Você quase deu um sorriso inteiro!  

– Mãe!– Meggy entrou ofegante na biblioteca – A vó, ops... tia Narcisa está 

chamando. E, mãe, tem muitos, muitos, muitos docinhos lá no salão! Mas a 

vovó, ops de novo, a tia falou que nós não podemos mexer em nada. Não 

podemos mexer em nada por quê?  

– Porque são para a festa.  

– Mas por quê?  

– Por quê o aniversário da sua tia Chrisbell e ela não quer ninguém bagunçando 

na festa dela.  

– A tia Chris é muito chata.  

– Não fale para ela e não bagunçe na festa, certo?  

– Ok!  

– Então chega de perguntas e quietinha agora.  

– Ok! Ops...  



– Quem diria que Charlotte Riddle Malfoy, temida monitora da Sonserina e 

comensal, teria tanta paciência com seus filhos! – admirou-se Emily.  

– Agora eu sou uma Weasley também. E vamos dizer que eu tenho um palpite 

que a Meggy é uma Grifinoriana comportada. Já não posso esperar o mesmo de 

Gareth... Bom, vou ver o que a tia Narcisa quer. – e saiu.  

– Ei, você é a mãe do Gregory, não? Ele é um chato, sabia? Ele fica correndo no 

jardim e gritando e espantando todos os gnomos. E ele também puxou a cauda 

da Obliviate e se não fosse pelo tio Draco ele estaria sem cabeça agora... Não 

dava para trancar ele no quarto, não?  

– E por que você não tenha se juntar a ele nas brincadeiras, tipo, correndo 

também?  

A menina olhou em volta e sussurrou para que apenas Emily pudesse ouvir.  

– É que a tia Narcisa sempre fica zangada quando eu sujo a minha roupa, mas 

meu pai falou que quando eu chegar em casa posso correr o dia inteiro se eu 

quiser! – ela voltou ao tom de voz normal – Agora eu vou ver se a festa já 

começou, ok? Eu vou comer docinhos!  

Emily riu e a menina retribuiu com um sorriso antes de sumir pela porta da 

biblioteca. Charlotte tinha falado que a filha pegara a mania de repetir os 

muitos e de pedir Ok para os outros, e que esperava que essa mania passasse 

logo. Mas Emily achava que essa "mania" só demonstrava como a garotinha era 

esperta para apenas três anos. Gregory estava quase com cinco e preferia não 

demonstrar que sabia falar.  

Ela levantou-se do sofá e foi guardar o álbum no seu lugar. Então uma coisa lhe 

chamou a atenção. Pegou outro álbum e o abriu. Eram as fotos da sua 

formatura. Lá estavam todos os seus colegas de Hogwarts acenado 

alegremente, menos Charlotte (que preferia ficar observando o céu ao invés de 

olhar para frente) e Jorge, que nem ao menos sorria.  

Esse era mais um amigo seu que parecia querer se esconder dela. Desde a 

formatura não o vira mais e Fred procurava desviar do assunto do irmão 

sempre que era interrogado. Charlotte disse que a última notícia que tiveram 

dele era a de que iria para a América trabalhar em pesquisas e depois disso, não 

se sabia mais nada.  

Ela virou a página e lá estava a foto em que todos jogavam e re-jogavam os seus 

chapéus pontudos para o alto. Emily suspirou e olhou para a janela sorrindo.  



– Como é bom voltar para casa!...  

 

Cap  02 -  A profecia de Kira 

– Não gosto desse silêncio! – afirmou Charlotte deixando uma pilha de 

uniformes de Hogwarts cair sobre a cama de seu filho, ao lado do malão – E não 

gostei dessa idéia de deixa-los à vontade hoje, Emily!  

– Ora, Charlotte... Amanhã você vai estar nesse mesmo quarto em uma casa 

sem crianças capazes de aprontar alguma arte, torcendo para que o Lumus 

quebre alguma coisa para você ter com que brigar.  

Charlotte avaliou a idéia e disse:  

– Acho que o Lumus vai estar tão deprimido por não ter quem perseguir que 

nem vai se lembrar de quebrar alguma coisa.  

Emily riu e separou as roupas que amiga havia trazido para guardar nos 

malões. Quando terminou, fechou o primeiro malão com um suspiro e falou:  

– Esse ano vão os quatro de uma vez... Que turminha que eles formaram, não? E 

pensar que quando voltamos da França Malthus e Gareth eram apenas bebês. 

Dez anos passam muito rápido quando você tem que lidar com essas ferinhas... 

Você ainda vai ter a Selene para te dar algum trabalho durante os tempos de 

aulas!  

– Nem me diga. Minha esperança é que ela seja obediente como a Meggy, mas 

sem o espírito de Draco que o Gareth herdou... Mas, voltando ao assunto de 

antes, eu realmente prefiro ter aqueles quatro aprontando debaixo do meu nariz 

do que ficar esperando eles explodirem alguma coisa.  

– Eu também, mas... Acima de tudo são crianças, Charlotte! Deixe que eles 

aproveitem o último dia de férias! O que eles poderiam aprontar em tão pouco 

tempo?  

Charlotte lançou-lhe um olhar cheio de expressão e começou com uma lista de 

motivos para se preocuparem enquanto, com um aceno de varinha, guardava 

os livros de Gareth:  

– Semana retrasada: eles resolveram criar umas jogadas mais interessantes de 

quadribol, e para isso usaram a motocicleta que o padrinho do Harry pediu 

para guardar enquanto ele viajava. Semana passada: eles resolveram fazer um 



passeio pelo bosque, mas você não perguntou se era para o arvoredo perto da 

casa dos meus pais, só imaginou! Se o Fred não tivesse dado uma passada aqui 

para ver se a casa ainda estava inteira, eles ainda estariam a caminho da 

Floresta Proibida a pé!  

– Tá, eles são bem, anhm, criativos quando estão reunidos. Mas a Meggy é 

comportada e prometeu para mim que iria vigiar os garotos e não deixar eles 

passem dos limites.  

– Só tem um único problema: a Meggy é uma só. Uma contra três meninos que 

não dão a mínima para a autoridade que demos a ela!  

Emily encolheu os ombros e fechou o segundo malão que acabara de arrumar.  

– É só mais essa noite. Como eu disse, eles não vão ter tempo de aprontarem 

muita coisa... espero.  

*** 

– Gosma de abóbora com pus daquelas plantas esquisitas que encontramos 

outro dia? – perguntou Gregory. 

– Um caldeirão, checado! – disse Gareth.  

–  O Lumus?  

O alagatus rosnou baixinho quando Gareth bateu com a varinha no seu cesto de 

vinil para contá-lo como presente da lista de Gregory:  

– Checado!  

– Kit de explosão do tio Fred?  

–  Checado! – Malthus entrou pela porta carregando uma caixa maior que ele e 

a largou perto dos outros.  

– Varinhas?  

Os três empunharam as varinhas como se fossem espadas.  

– Checado... E por último, mas não menos importante: dedo-duro amordaçado?  

– Checado! – Gareth rindo fez sinal para o canto do sótão, onde Meggy, sua 

irmã, encontrava-se amordaçada e presa a uma cadeira. Ela suspirou furiosa e 

manteve o olhar mortal para os meninos.  



– Então, iniciando operação último dia de férias!  

*** 

– Estou indo! – gritou Emily correndo até a porta para alguém que batia 

insistentemente.  

– Eu espero que o seu irmão tenha vindo e eu não tenha perdido a viajem! – 

disse Chrisbell entrando logo que Emily abriu a porta ao invés de um 

cumprimento bem educado.  

– Boa noite, Belly, e Harry não chegou ainda. Muita chuva no caminho?  

– Muita! – ela respondeu tirando a sua capa encharcada – Eu realmente acho 

que já está na hora de você e o Draco retirarem a proteção de aparatamento! 

Afinal, seus dois filhos vão estar em Hogwarts esse ano e não vão poder 

aparatar escondidos lá.  

– Só para garantir, eu vou deixar a proteção até eu ter certeza de que eles estão 

dentro dos terrenos da escola – disse Emily limpando a água do chão enquanto 

Chrisbell secava suas vestes e o seu cabelo – Mas o que você quer mesmo com o 

Harry?  

– Eu quero falar com ele! Ele prometeu que me ajudaria, mas sempre foge toda 

a vez que me vê!  

– Aaah... Aquela história de ele ser a sua viti, ops – ela sorriu amarelo diante da 

expressão na da alegre da cunhada – ...seu modelo principal?  

– Sim! Se Harry Potter lançar a minha grife, quem poderá contra a moda Belly 

Malfoy?... Hum, que cheiro de queimado é esse? Charlotte está cozinhando de 

novo?  

– Ah! Por Merlin! Meu bolo!  

Emily correu para a cozinha no mesmo instante que Draco entrou, também 

encharcado, resmungando:  

– Não poder aparatar na sua própria casa... Olá, Belly! Pronta para o seu último 

ano em Hogwarts?  

– Muito engraçado, Draco! Sabe muito bem que eu já me formei e não sei por 

que eu tenho que prestar esses NIEMs!  



– NIEMs são muito importantes, maninha. Você precisa de um diploma em 

corte e costura para poder abrir uma loja de roupas!  

Chrisbell bateu o pé furiosa e sumiu do caminho do irmão, indo verificar o 

estrago de Emily na cozinha.  

Draco continuou rindo, mas parou de repente quando percebeu uma coisa:  

– Emily?! Por acaso você vendeu as crianças? – ele perguntou indo para a 

cozinha – Estou há cinco minutos parados aqui no hall e não fui atingido por 

nenhum objeto voador não identificado!  

– Não se preocupe. A Charlotte já se encarregou de procura-los. – disse Emily 

enquanto tentava tirar o seu bolo da forma.  

– E isso faz exatamente quanto tempo?  

Emily parou de repente o que estava fazendo e olhou para o marido. Nesse 

instante uma menina loirinha e sardenta entrou na cozinha agarrada a uma 

dragãozinho de pelúcia e falou:  

– A mamãe foi lá fora pegar a pessoa escura que assustou o Rarus.  

Emily e Draco trocaram olhares assustados.  

*** 

– Meggy? – Charlotte entrou no quarto das meninas procurando da filha – 

Meggy, você... Onde está a sua irmã, Selene? 

A menininha loirinha, que olhava fixamente pela janela agarrada a um dragão, 

não respondeu. 

– O que te, lá fora? – perguntou Charlotte se aproximando da janela para ver o 

que chamava tanto a tenção da sua filha caçula. 

– Ago te augue ora. – respondeu a menina ao mesmo tempo que mordia a 

orelha do dragãozinho. 

– Não coloque essa coisa suja na boca! Quantas vezes eu já te falei? Repete. 

– Acho que tem alguém lá fora. 

– Quem? 



A menina olhou em volta como se esperasse achar um cartaz que indicasse a 

pessoa: 

 – Não sei, está escuro lá. E o Rarus também não viu, ele ficou com medo. 

– Medo por quê? 

– Porque a pessoa era escura – disse Selene levantando os grandes olhos azuis 

para a mãe. 

Charlotte se ajoelhou em frente da filha e perguntou: 

– Escura como? 

– Como as sobras lá fora. – respondeu ela depois de pensar um pouco. 

De imediato Charlotte voltou a olhar para a janela e disse para a menina: 

– Eu quero que você desça e fique com a sua tia, ouviu? Fique perto da lareira e 

quando o seu pai chegar conte para ele o que disse para mim, entendeu? 

A menina apertou ainda mais o bichinho contra o corpo e saiu do quarto não 

sem antes ver a mãe pegando a sua varinha e abrindo a janela. 

*** 

–Sua mãe foi fazer o que, Selene? – perguntou Emily. 

– Lá fora pegar a pessoa escura, e eu acho que ela estava zangada. 

– Draco,... – ela começou assustada virando para o marido – Será que ela viu... 

– Eu vou lá ver. 

Mas Draco não teve tempo nem ao menos de pagar a sua varinha. O estrondo 

de uma explosão fez os vidros das janelas tremerem e foi seguido por um grito 

agudo. 

– Chrisbell! – disseram Draco e Emily juntos correndo para fora da cozinha. 

– Fique aí Selene! – Emily ordenou antes de sair. 

A menina permaneceu imóvel, ainda agarrada ao bichinho.  

*** 



Charlotte estreitou os olhos e observou atentamente um volta. Nesse momento 

ela arrependeu-se até o último fio de cabelo por ter abandonado o seu trabalho 

no Ministério e ter ficado alheia aos seguidores das trevas. Fora por causa dos 

filhos que ela havia afastado-se das coisas ruins do seu passado, mas sabia que 

nunca poderia livrar-se delas para sempre. 

E essa era a prova. Agora ali poderia estar um louco psicótico rondando a casa 

do seu irmão para vingar-se da invalidez do seu mestre e da traição dela. 

Com cautela e com a varinha em punho ela andou até o muro que separava os 

fundos da casa de um arvoredo. Era um lugar perfeito para quem não queria 

ser visto, mas ter uma visão completa da casa e de seus moradores. Um vento 

que anunciava mais chuva para a qualquer momento, balançava ruidosamente 

a copa das árvores. 

Quem quer que fosse que Selene tivesse visto estaria ali, bem camuflado, 

somente esperando que... 

KAAAABUUUUUUUUUUMMMM!!! 

Charlotte virou-se rapidamente para a casa. Uma luz intensa saia pela janela do 

sótão e parecia que algo queimava lá dentro, Segui-se um grito que Charlotte 

reconheceu na hora. 

– Chrisbell! – ela deu um passo para voltar, mas no mesmo instante ouviu um 

CRACK não muito distante de onde a pouco ela estava olhando. 

Alguém tinha, com certeza, aparatado. Aproveitou-se da explosão para sair dos 

limites do feitiço que impedia o aparatamento. 

O grito de transformou em um choro soluçado, e Charlotte voltou correndo 

para a casa. 

*** 

Chrisbell resolvera procurar pelos seus sobrinhos. Desde que tinha voltado da 

França não conseguira manter um diálogo muito feliz com alguns deles. Só com 

a menor que ela só havia conhecido por fotos que ela tinha tido algum 

progresso... pelo menos até ela sugerir um novo penteado para a menina que 

parecia ter herdado a mesma aversão a laços da mãe. 

Ela passou por Selene no topo da escada. A menina cruzou por ela como se não 

a tivesse visto e desceu os degraus o mais rápido que pôde. 



Se tentar ao menos chamar a sobrinha ela foi para o quarto onde as meninas 

estavam dormindo. Não havia ninguém lá, e as cortinas balançavam 

fantasmagoricamente como vento que entrava pela janela aberta. 

No quarto dos meninos também tudo era silêncio. Ela estava a meio caminho de 

desistir quanto ouviu um barulho no teto. Então estavam escondidos! Com 

certeza perceberam que ela estava procurando por eles e resolveram ficar 

invisíveis. Mas essa oportunidade ela não deixaria passar. Pregaria um susto 

naqueles pentelhos e eles aprenderiam a não fugiram mais dela. 

Com um sorriso desdenhoso, típico de sua família, e um aceno de varinha as 

escadas que levavam até o alçapão apareceram. 

*** 

Draco e Emily chegaram ao pé do sótão ao mesmo tempo em que um vulto 

branco saiu dele passando zunindo pelas suas cabeças. 

– Era o Lumus! – disse Draco antes de entrarem no sótão e depararem-se com a 

cena. 

Chrisbell estava coberta de algo azul e gosmento, que grudava nela como uma 

borracha, deixando seus movimentos limitados. O grito parecia ter vindo antes 

da gosma a ter atingido, porque ela lhe tapava a boca, e somente seus olhos 

denunciavam que ela estava prestes a estrangular alguém. Em um canto, 

Meggy estava amordaçada e presa em uma cadeira. Também fora atingida pela 

gosma e ainda estava em choque olhando para os garotos. Diante de um 

caldeirão caído que pingava o seu conteúdo, Gregory, Malthus e Gareth 

encontravam-se olhando abismados para a bagunça. Assim que viram Draco e 

Emily, os três tomaram ares de vítimas e apontaram uns para os outros. 

– Muito bem! – Emily parou furiosa na frente dos meninos enquanto Draco 

soltava Meggy e tentava ajudar a Chrisbell – O que pensavam fazer com esse 

grude espessante?! 

– Na verdade, – começou Malthus – Não era para ser um grude. 

– É, mãe. – ajudou Gregory – Nós queríamos fazer um... um... 

– Bolo! – completou Gareth. 

– É! Um bolo para vocês, sabem. – continuou Gregory. 

– É que hoje é aniversário do Lumus, e daí... 



– Já chega, Malthus! – Emily os cortou – Não interessa o que vocês pensavam 

em fazer! Olhe o que fizeram com a tia Chrisbell! 

– E comigo, tia Emily! – protestou Meggy – Meus pulsos incharam por causa 

dessa corda! 

– E com a Meggy! – acrescentou Emily – Será que nem no último dia em casa 

vocês escaparam de uma bronca?... Os três lá em baixo na sala sentadinhos até 

todos chegarem... JÁ! 

Os três desceram arrastando os pés. 

– Ah, Chrisbell. Acho que vamos ter que cortar o seu cabelo. 

Chrisbell arregalou os olhos cinzentos frente a declaração do irmão. 

– Mas vocês poderá usar uma peruca rosa, que tal? – acrescentou ele rindo. 

– Draco! Não piore as coisas! – Emily o repreendeu – Meggy, vai lá embaixo e 

vigie eles! Veja como está a sua irmã, ela parecia assustada. 

– Ok, tia. – disse ela já saindo. 

– E cuide para não pingar essa coisa pelos tapetes! Assim que a tirarmos da 

Chrisbell eu te ajudo! 

– E então? – perguntou Draco. 

– Então o que? – replicou Emily. 

– Vai chorar de saudades deles depois dessa? – ele perguntou sorrindo. 

– É claro que vou!... Sentir saudades, não chorar. – ela respondeu enquanto 

pegava um pote em um armário – Aqui, vamos tentar esses bandinhos para 

remover. 

Chrisbell arregalou os olhos mais uma vez frente as criaturas devoradoras de 

magias. 

*** 

Charlotte entrou dentro da casa pela porta da cozinha e deparou-se com Selene 

sozinha olhando para o fogo da lareira. 



– Mãe! – a menina correu até ela – A tia Chrisbell gritou e os outros subiram lá 

para ver e eu fiquei sozinha. Foi aquilo que eu vi? 

– Não sei, filha. – Charlotte a pegou no colo e foi para a sala. 

Assim que chegou ao pé da escada, seu filho e os dois sobrinhos desceram com 

expressões de poucos amigos. 

– O que fizeram dessa vez? – ela os interrogou mas ele passaram por ela e 

sentaram no sofá sem dizer uma palavra.   

– Eles explodiram o sótão de novo! – respondeu Meggy que descia pelas 

escadas – E a tia Chrisbell pode ficar careca agora! 

– Aff, Por Merlim! Vocês fizeram a pior vitima de todas as suas vidas! Chrisbell 

nunca vai esquecer! E quem foi que aparatou lá nos fundos? Vocês três sabem 

muito bem que... 

– Ninguém deles aparatou, mãe. – disse Meggy confusa – Eles podem ter me 

amordaçado e me prendido naquela cadeira, mas eu vi tudo o que eles fizeram. 

E ninguém aparatou. 

– Se não foram vocês, quem... 

Um barulho de alguma coisa caindo veio da cozinha seguido de mais um outro. 

Charlotte não perdeu tempo e correu com Selene para lá. 

– Caramba, Harry1 – disse Fred – Não poderia ter esperado um pouquinho 

mais só? Quem sabe eu teria salvado metade do que quer que seja que estava 

cozinhando! 

– Ah, meu Merlin! – Charlotte não consegui nem olhar para o chão. 

Pelo jeito Fred e Harry haviam viajado pela lareira meio juntos, e ao chegarem 

espalharam todo o jantar que Emily estava preparando pela cozinha. 

– Papai fez bagunça de novo! – disse Selene esticando os braçinhos para que  

pai a pegasse. 

– O Harry se entende com a irmã dele!... – disse Fred desistindo de reparar o 

estrago e pegando a filha. 

– O que?! – Harry protestou mas não foi ouvido. 



– Ela é boazinha com você! – continuou Fred – Olá, pequena! Adivinha o que o 

papai trouxe para a Selene? 

– Chocolate! 

– Ela está ficando boa nisso! Quem sabe ela pode se tornar uma grande 

profetiza? 

– Profecias só anunciam tempos sombrios e desgraças! – disse Charlotte 

limpando o chão com acenos de varinha – E desgraça é o que vai acontecer hoje 

se não conseguirem tirar o que quer que for do cabelo da Chrisbell! 

– Ela está aqui?! – perguntou Harry assustado – Eu pensei que ela não iria vir! 

– Se eu que sou a irmã não consigo fugir, Harry, não vai ser você que vai. E os 

culpados do que aconteceu estão sentados em fila no sofá esperando as 

sentenças. 

– E eu nem imagino quem são eles... – disse Fred saindo com a filha. 

– Não fique parado aí, Harry! Vá para a sala e me deixe arrumar isso aqui. Ou 

você quer se juntar aos garotos perante a fúria da sua irmã? 

*** 

– Graças ao meu irmão e ao excelentíssimo senhor Fred Weasley, o cardápio foi 

mudado para sopa! – disse Emily – colocando a mesa – Alguma reclamação? 

 Ela esquadrinhou os rotos pela mesa que murmuravam nãos cautelosos. 

Chrisbell teve que usar uma touca especial, mas Draco garantiu que com a 

poção que ele usara, o cabelo dela estaria lindo e sedoso novamente em uma 

semana. Os meninos teriam que limpar toda a bagunça do sótão, lavar a louça 

do jantar, procurar o Lumus que tinha fugido, e irem dormir sem sobremesa. 

– Podem se servir!... A propósito, Charlotte, por que você foi lá fora? – Emily 

perguntou sentando ao lado da amiga enquanto os outros começavam. 

– A Selene disse que viu alguém lá fora e resolvi verificar. Ninguém com boas 

intenções ficaria rondando a casa. 

– Mas você viu alguma coisa? 

– Na verdade não, parece que aparataram assim que a Chrisbell gritou. 



– Mas a casa e o terreno estão bloqueados para aparatamentos. Tem certeza de 

que foi isso? 

– Bom, poderia ser algum galho quebrando com o vento ou algum animal. 

– É, deve ser isso. – ela apontou para  outro lado da amiga – Acho que uma 

pessoa está querendo a sua atenção. 

– Mãe. – Selene, sentada com Rarus na sua cadeira alta entre Charlotte e Fred, 

puxava as vestes da mãe – Papai está tentando me dar comida de novo! Fala 

para ele que eu sei comer sozinha. 

– Deixe eu pai feliz hoje e mostre que você não é como o Gareth. 

– Mas ele fica fazendo vassourinha e só acerta o meu nariz! 

– Fred, deixa ela e o dragão comerem sozinhos. Ela sabe muito bem lambuzar o 

nariz sozinha. 

– Está bem. – Fred devolveu a colher para a filha e voltou a atenção para as 

outras crianças – Ei! Não fiquem com essas caras! As detenções em Hogwarts 

são bem mais divertidas o que os castigos de casa! 

– FRED! – quase todos os adultos chamaram a atenção dele, menos Chrisbell 

que recobrara seu ânimo para soluçar. 

– Desculpem. – disse Fred – Mas todo o ano, nessa época, eu não posso evitar 

essas lembranças... Alguém me alcança o queijo?  

*** 

– GREGORY! NÃO PELA JANELA! MALAS-VÃO-PELA-PORTA!... Ajuda eles, 

Charlotte! Eu vou ensinar esse menino como embarcar as malas! 

– Eu também quero ir! – reclamou Selene – E o Rarus quer ir junto! A Meggy 

pode me levar, mãe? 

– Você ainda não tem idade para poder entrar em Hogwarts, Selene. Papai já te 

explicou. 

– Papai falou que se você é muito pequena os javalis dos portões comem a sua 

cabeça. 

– Sério? – perguntou Malthus aparecendo na janela em frente a elas. – Tio Fred 

falou isso? Que demais! 



– Não tem javalis comedores de cabeças em Hogwarts, Malthus. – disse 

Charlotte revirando os olhos – Agora chama a Meggy que eu preciso falar com 

ela. 

O menino saiu da janela e logo em seu lugar apareceu a menina de cabelos 

vermelhos. 

– Meggy, por favor, cuide do seu irmão e do seu primo. 

– Cuidar do que mãe? Do professor Snape? 

– Dele também, mas estou falando para você tomar cuidado. Preste atenção ao 

que acontece á sua volta. 

– Mãe, Hogwarts é segura! O único perigo que vamos enfrentar são as provas 

antes das férias de Natal. 

– Hogwarts é uma grande escola. – disse Charlotte suspirando e tirando o 

dragãozinho da boca da filha mais nova – E grandes bruxos já passaram por lá. 

Ela não é mais tão segura depois que alguém a conhece inteiramente. 

– Ok, mãe. Sei que você não quer que aconteça o mesmo que aconteceu com 

vocês, mas isso foi há anos! Não tem nenhum Lord das Trevas solto pela 

Inglaterra! 

– Não consigo entender como ele pode ser tão infantil! – Emily voltou bufando 

até a amiga. 

– Ele é filho do Draco, o que você esperava? – Charlotte levantou uma 

sobrancelha. 

O trem apitou e começou a movimentar-se. Os meninos foram até a janela e 

começaram a acenar e fingir que choravam desesperadamente por não 

quererem ir. Quando finalmente o trem sumiu em uma curva, Emily e Charlotte 

suspiraram aliviadas. 

– Mãe, quero ver um trouxa. – pediu Selene. 

– Eles não são bichos de zoológicos, filha. E agora nós vamos com a tia Emily 

para... para onde mesmo, Emily? 

– Temos que entregar essas roupas para a Kira. Se alguém consegue vender as 

roupas da Chrisbell é ela! 



As três saíram da estação e foram até o caldeirão furado e de lá até a antiga loja 

da Madame Malkin. Kira havia a comprado quando a antiga dona resolvera 

mudar-se definitivamente para a França. Ela a reformara e conseguira manter o 

posto de a melhor loja inglesa de roupas para ocasiões especiais ou não. 

Assim que elas entraram, Kira estava acabando de atender uma cliente. Quando 

ela as avistou apressou-se em atende-las sem nem mesmo despedir-se a cliente: 

– Olá! Que surpresa! – ela pegou as sacolas que Emily trazia e as entregou para 

uma ajudante –  Como vai no ministério, Emily? Muitos problemas? 

– Acabei de mandar para hogwarts metade dos meus problemas, Kira. 

– Venham aqui o fundo! – convidou ela mal contendo o sorriso de orelha-em-

orelha – Vamos conversar! 

Elas a seguiram até o fundo da loja onde havia algumas poltronas confortáveis 

para acompanhantes entediados esperavam por quem estava no provador. 

Selene sentou-se no chão, colocando Rarus sentado comportadamente ao seu 

lado. Mas foi por pouco tempo, assim que ela olhou em volta viu tantos tecidos 

de texturas e cores diferentes não resistiu: 

– Posso ver, mãe? – perguntou ela apontando para o labirinto de cabides. 

– Não. – disse Charlotte – Nós já vamos voltar e a Kira quer a loja inteira até o 

final do dia. 

– Pode deixar ela, Charlotte. – disse Kira sorrindo e passando a mão pela cabeça 

da menina – O que uma gracinha dessas poderia fazer de mal? 

Emily e Charlotte entreolharam-se. 

– Vai, querida. – disse Kira e a menina saiu pulando com o dragãozinho 

pendurado na boca.– E eu precisava mesmo conversar com você, Emily, sobre 

essas roupas da Chrisbell. 

– O que? Tem alguma encomenda? – perguntou Emily com um sorriso de alívio 

e esperança. 

– Na verdade, não. Tenho todas guardadas no depósito. Acho que o pessoal 

ainda não está pronto para ... estilo dela. 

– Foi o que eu disse desde o início. – disse Charlotte – O que vamos fazer agora? 

Ela vai ter um daqueles ataques. 



– Vamos falar para ela com jeitinho. – suspirou Emily. 

– Está louca? – perguntou Charlotte incrédula – Falar com jeitinho? Se lembra 

do que ela fez quando você tentou falar com jeitinho que o seu irmão não queria 

ser o modelo oficial da grife dela? 

–... é mesmo... Ah, meu Merlim! O que vamos fazer?! 

– Eu tenho uma sugestão. – disse Kira – Tem uma outra loja nos arredores do 

Beco Diagonal que  vende roupas para gostos estranhos. Talvez lá eles 

consigam vende-las. 

– SELENE! ESSA ROUPA NÃO SERVE PARA O RARUS! – Charlotte levantou-

se correndo para evitar que a filha acabasse com a costura de um vestido de 

aparência carrísima. 

– Anhm... vamos lá pegar as roupas, Kira? – pediu Emily. 

– ...Como ela conseguiu colocar aquele vestido no dragão? – Perguntou Kira 

abobada. 

– Vamos? – Emily puxou Kira mas ela parou com os olhos desfocados – Kira? O 

que foi? 

– Um novo mal vem. Não tão abrangente quanto o outro, mas será se as trevas cobrirem 

aqueles que não acreditam. A verdade será subjugada pela duvida. O amor será 

rebaixado. A pior escuridão é aquela que cega nossos corações. E quando os corações 

ficam escuros, tempos escuros virão.  

– O que? – perguntou Emily sem entender. 

– O que? – perguntou Kira confusa. – Eu... não... – e ela caiu no chão. 

– Ah! Por Merlim! Charlotte! Me ajuda aqui! – Emily segurou Kira e a fez levitar 

até ao sofá. 

– O que foi? – perguntou Charlotte vindo até ela segurando Selene que ainda 

estava agarrada ao vestido. 

– Eu não sei! Ela falou agulma coisa e... desabou!  

 

 



Cap  03 - Jorge no ministério 

– Mãe! – Selene desceu as escadas pulando os degraus – Mãe! Papai chegou! Ele 

está lá fora! 

– Charlotte largou a poção que estava fazendo sussurrando enquanto olhava 

para o relógio – Mas ainda está cedo... 

– Chocolate! – Selene passou correndo pela cozinha, mas foi detida pela mão ao 

tentar abrir a porta. 

– Espera, filha. – ela foi até a janela, mas não viu ninguém no quintal. 

– Não tem ninguém lá, Selene. 

A menina colocou o dragãozinho da boca e olhou assustada para a mãe da 

mesma foram da noite em que ela vira alguém na casa da Emily. Charlotte a 

pegou no colo e foi até a sala para olhar por outra janela e também não havia 

nada lá. 

– Está vendo? Não tem ninguém. 

– Mas... 

Um estrondo veio do andar de cima e Selene agarrou-se ao pescoço da mãe. 

Charlotte correu pelas escadas já tirando a varinha do bolso das vestes. 

Segurando firme a filha no colo ela tentou fazer o mínimo de barulho possível 

enquanto olhava pelas portas do corredor. Outro barulho e havia movimento 

vindo do quarto de Gareth. Ela correu até lá e parou deslizando na porta. 

– LUMUS! – ela gritou ao deparar-se com o alagatus brincando com a coleção 

de réplicas de monstros e animais fantásticos do menino – Já-para-FORA! 

Alagatus feio! 

O bichano abriu as assas brancas e saiu voando pela janela. Charlotte colocou a 

filha em cima da cama e com um aceno de varinha as coisas voltaram aos seus 

lugares, concertando-se nos lugares em que forma despedaçadas. Ela sentou-se 

na cama zangada ao lado de Selene e olhou bem para amenina que observava 

as peças juntando-se. Ela realmente precisava descobrir se o que a filha via 

eram invenção ou verdade. 

*** 

Emily estava saindo do departamento de relações com trouxas para o horário 

de almoço, quando alguma coisa chamou a sua atenção. Ela viu Fred saindo o 



corredor do departamento dos mistérios. Mas, ele estava diferente. 

Normalmente os aurors não compareciam ao Ministério sem os uniformes 

oficiais. 

– Ei! Fred! – ela aproximou-se dele que virou-se ao ouvir o chamado. 

– Emily? – perguntou ele surpreso. 

– ...Fred? – ela perguntou incerta pelo tom da resposta dele. 

– Não. Eu... 

– JORGE! – ela deixou cair os relatórios que trazia consigo – Ah! Por Merlim! É 

você mesmo?! 

– Bem, sou eu, mas... 

– Onde você estava?! O que está fazendo aqui?! O que aconteceu?! Quanto 

tempo! O Fred não falou nada! 

– Calma, por favor! Uma pergunta de cada vez! 

– Então vem almoçar comigo e você me conta tudo – ela o puxou pelo caminho. 

*** 

Charlotte aproveitou o resto do dia, quando Selene dormia em seu quarto, para 

verificar como estavam os feitiços de proteção da sua casa. Emily havia dito que 

o barulho na casa dela poderia ter sido de um galho quebrando com o vento, 

mas não houve barulho dessa vez. E o que garantia que quem estava rondando 

a casa dela não estivesse ali também. Meneando a cabeça, ela voltou para 

dentro no exato momento em que o marido chegara do trabalho. 

– Tem alguma coisa para comer? – pediu ele procurando pela cozinha. 

– Oi para você também, Fred, e não tem comida! A não ser que você queira 

aquela papinha amassada que a Selene adora. 

– Vocês não comem nessa casa quando eu estou fora, não? 

– Esquece a comida que eu tenho algo mais importante para falar agora. 

– Mas eu estou com fome! – ele reclamou sentando na cadeira e apoiando os 

braços na mesa – Para meu estômago isso é importante! 



– Logo que você e o Potter chegaram na noite de despedida das crianças, eu 

havia acabado de voltar de fora da casa da Emily. 

– E o que você foi fazer lá fora? – ele encolheu os ombros. 

– Pegar comida é que não foi! – ela irritou-se com a falta de interesse dele – 

Selene disse que tinha alguém! 

– E tinha alguém lá? 

– Não. 

– Então qual é o problema? 

– Mas tinha alguém! 

– ...Mas você falou que não tinha. 

– Porque já tinha aparatado. 

– Mas a casa deles está protegida com feitiços contra aparatamento. 

– É justamente aí que eu quero chegar. Hoje ela disse que viu alguém aqui, mas 

não havia ninguém... Tem certeza de que os feitiços da nossa casa foram bem 

executados? 

– Acha que eu, um Auror qualificado, não sou capaz de fazer um feitiço de 

proteção decente em mina própria casa? 

– Sim. Não!... Quer dizer, havia alguém lá, Fred! Selene viu e eu sei que tinha! 

Mas hoje eu não ouvi nada e... E se for alguém querendo vingar o que fizemos 

com o Voldemort? E se esse alguém queria pegar a Selene? 

Fred franziu a testa: 

– Eu acho que você não deveria se preocupara com isso. Em todos esses anos 

não houve tentativa nenhuma de comensais ressurgirem... Escuta, não sobrou 

nenhum pedacinho daquele assado de ontem? 

Com um aceno zangado de varinha Charlotte fez um prato sair do forno e parar 

deslizando na frente dele. 

– Ah, eu te amo, Charlottinha! Você não faz idéia da fome que eu estou! 



– NÃO ME CHAME ASSIM! E o que eu estou falando é sério, Fred! Temos que 

fazer os feitiços de proteção novamente. 

– Mas eles duram um ano! – protestou ele com a boca cheia. 

– Não é o que parece. 

– Charlotte, pensou, por um mero momento, que poderia não ter ninguém lá? 

– Tinha! A Selene... 

– A Selene tem cinco anos. – ele disse sério – Ela anda pela casa com aquele 

dragão pendurado na boca assustando as visitas e tentando fazer ele acender a 

lareira. 

– Não acredita nela? 

– Ela está na idade de inventar histórias. É normal. 

– Ela estava assusta, Fred, olhando pela janela. Alguém escuro. Ela cresceu 

sendo assustada pelos meninos, não tem medo de qualquer coisa! 

– Poderia ter sido o Lumus lá fora. 

– O Lumus estava confabulando com os outros no sótão naquela noite e hoje ele 

estava despedaçando a coleção do Gareth no quarto. 

– Então um outro bicho qualquer. 

– Selene sabe a diferença entre um animal e uma pessoa. Olha, eu só quero que 

você refaça os feitiços de proteção. Sabe que eu não tenho autorização para 

executar feitiços desse tipo. 

– Se eu prometer que vou refazer os feitiços você me deixa comer? 

– Pai! – Selene apareceu timidamente na porta da cozinha segurando o dragão 

pela cauda – Eu vi pela janela andando lá fora. – disse ela confessando que 

estava ouvindo a conversa – Olhou para mim. 

– Não disse! –falou Charlotte entre os dentes. 

– Ok, amanhã eu refaço os feitiços... Tem mais alguma coisa para comer? 

Charlotte guardou a varinha e foi pegar alguma coisa com as mãos mesmo para 

não acabar jogando a comida em cima dele.  



*** 

– Então quer dizer que você é um Inominável? Agora? – Emily comeu uma 

garfada da comida do prato – Uau! E onde estava esse tempo inteiro? 

– Trabalhando – ele sorriu, a acompanhando – Fora do país. 

– Mas você deixou sua família preocupada não dando notícias! Por que sumiu 

assim? 

– Meus pais sabiam, Emily. Uma das exigências de um Inominável é que só os 

pais podem saber seu paradeiro. E mais ninguém. 

– Nem seu irmão gêmeo e idêntico em cada sarda? 

– Nem mesmo ele... Sabe, é difícil ainda mais por que brigamos feio antes de 

nos formamos. 

– Mas o que realmente aconteceu, Jorge? Fred nunca nos contou direito o 

porque dessa briga. Parece que foi um choque muito grande para ele, e ainda é. 

Penso que nem para a própria Charlotte ele contou ao certo. 

– E você espera que eu conte? – ele perguntou com um meio sorriso triste. 

– E, por acaso, você não contaria? – Emily riu e ele acompanhou sem muita 

animação. 

– Desculpa, Emily. Sei que você sempre dá um jeito de saber sobre tudo, mas eu 

sou uma agente treinado agora e completamente capaz de não atender aos seus 

apelos. 

– Mas como eu vou poder ajudar então? 

– Ajudar? 

– Sim. Ajudar você e seu irmão a fazerem as pazes! 

– Não, Emily. Agradeço a sua intenção, mas ainda não é um bom momento. 

Logo seremos mandados para longe eu não vou poder... 

– Não quer conhece-los? 

– Quem? – ele perguntou surpreso com a pergunta que a interrompeu. 

– Seus sobrinhos, oras! 



– Sobrinhos? – ele ficou mais surpreso ainda. 

– Vai me dizer que não tive notícias da sua família durante todos esses anos? 

– Na verdade, não. Essa também é uma das principais exigências: não deixar 

que sua vida familiar e social interfira em seu trabalho. 

– Que horror, Jorge! E você ainda agüenta ficar nesse departamento? 

Ele encolheu os ombros suspirando: 

– Não posso fazer nada. Foi uma escolha minha e eu conhecia as regras. 

– Mas você não se interessa nem um pouquinho em saber sobre eles? 

–... Se alguém me contasse, em uma conversa informal, digamos, em um almoço 

sem compromissos, eu não teria culpa de nada. 

– Eu sabia que você não iria agüentar! – Emily sorriu contente – Bom, Carlinhos 

não volta mais da Romênia. Casou-se com uma colega de trabalho e estão muito 

felizes com um filho e um dragão em faze final de domesticação. Guilherme 

tornou-se o bruxo responsável do Gringotes no Egito e logo foi transferido para 

a agência da Austrália, para supervisiona-lo. Sempre que vem para cá traz uma 

namorada nova. Ele aprendeu a duras penas que quem gerencia tanto ouro não 

pode confiar em todo mundo... Percy ainda está no departamento de execução 

das leis mágicas e o seu trabalho é tudo para ele, como sempre foi. Rony e 

Hermione foram para os Estados Unidos onde ela desenvolve uma pesquisa na 

área da História da Magia no Instituto das bruxas de Salem. E Rony joga pelo 

Faíscas do Norte e eles tem dois filhos, a menina logo vai vir para cá estudar em 

Hogwarts e um menino pequeno, o Matthew, que é a cara da Hermione. Fred e 

Charlotte tem dois filhos já em Hogwarts, a Meggy e o Gareth, e a pequena 

Selene que é a bebê de todos da família. Gina teve alguns sérios problemas 

amorosos, mas nós temos esperanças de que ela e Harry se entendam até antes 

do natal. 

– Puxa! – Jorge franziu a testa – Um relatório completo! Mas você? Não falou 

nada sobre você ainda? 

– Ah, é mesmo! Draco foi se especializar em estética mágica na França e nos 

casamos antes dele ir. Lá nasceram Gregory e Malthus e voltamos depois de 

seis anos. Estamos aqui desde então e agora meus dois meninos foram para 

Hogwarts. 

– Muita coisa mesmo nesses anos. – Jorge suspirou. 



– Jorge... – ela começou séria – São dezesseis anos. É muito tempo! Não o perca 

mais. Sua família precisa de você, e você dela. 

Ele olhou em volta como se procurasse palavras para dizer o que queria: 

– Emily, já disse que agradeço a sua preocupação, mas ainda não é o momento 

mesmo. 

– E quando vai ser? 

– Algum dia, eu prometo. Por favor, não conte a ninguém que me viu. Posso 

perder a confiança que consegui em todos esses anos se minha família começar 

a me procurar no Ministério. Serei mais cuidadoso de agora em diante para não 

acontecer de eu encontrar mais alguém como você me encontrou hoje. Foi bom 

conversar, Emily, mas já passou da hora de eu ir. – ele levantou da mesa. 

– Ei! Espera! Não me disse por que está aqui no Ministério agora? É algo 

importante? 

– Bem, é importante. Você vai saber o logo. – ele inclinou-se e sussurrou 

olhando em volta – Dê uma olhada mais atenta nos jornais. – e saiu sem dizer 

mais nada. 

– Ok... a gente se fala... outro dia, então...  

*** 

Emily estava sentada na sua escrivaninha, terminando de preencher alguns 

formulários. Ouvi a porta sendo aberta e os passos de Draco, que pararam na 

frente do escritório dela. Ela levantou os olhos e viu que sua expressão não era 

das melhores. 

– Tudo bem? – ela perguntou cautelosamente. 

– ... tudo. – ele respondeu assentindo com a cabeça e cruzando os braços. 

Ele permaneceu no mesmo lugar olhando casualmente em volta como se nunca 

houvesse reparando naquele canto da casa. Emily percebeu que ele tentava 

desesperadamente falar alguma coisas para ela, mas não sabia como começar. 

– Tem certeza? – Emily largou a pena preocupada. 

– Hum... alguma novidade? – ele perguntou descruzando os braços e 

escorando-se no outro lado da porta. 



– Não... – ela disse. 

– Ah... e como foi o seu dia? – ele mudou a posição dos pés. 

– ... foi bom. – ela respondeu sem conseguir esconder a surpresa com a 

pergunta. 

– é?... Que bom... – ele sai da porta e sentou na frente da mesa, olhando 

diretamente para ela – E... como foi seu almoço? 

Emily levantou a sobrancelha: 

– Draco, o que você pretende com essas perguntas todas? 

Ele pareceu supresso com a pergunta dela, fechou a expressão e perguntou: 

– Onde você almoçou hoje? 

– Em casa. – ela murmurou, abaixando os olhos para os relatórios 

distraidamente. 

– Ah... em casa. – ele olhou para os relatórios também – Mas quem eu vi no 

Wizard Food hoje, então? 

Emily abriu a boca, encarando-o, mas logo fechou e fingiu surpresa: 

–  Ah! Você perguntou de hoje! – ela deu um meio sorriso – Achei que você 

tivesse dito ontem. 

– Então você estava lá! – ele falou entre dentes. 

Emily surpreendeu-se e não disse nada. Dava para perceber que Draco 

esperava que ela dissesse algo, mas não conseguia formar uma frase. Draco 

olhou bem para ela e continuou: 

– E quem estava com você? 

– Um colega de trabalho... ela murmurou, com esperança que ele parasse de 

fazer perguntas. 

– Um colega de trabalho?! Eu sei que era o Fred, Emily! 

– Então – ela soltou a pena, aliviada – o Fred é um colega de trabalho. Ele 

trabalha no ministério. 



– Então porque você não disse que era ele, e sim um colega de trabalho? – ele 

levantou-se, nervoso – Eu sei que ele gostava de você em Hogwarts! 

Emily revirou os olhos. Então era isso. 

– Draco! Você está falando do marido da sua irmã! O marido da minha melhor 

amiga! 

Draco parou parecendo perdido: 

– É... é! – ele se recompôs – Então porque você não disse que era ele e ficou 

escondendo com quem você estava! 

– Eu não escondi nada! Apenas não disse por achar que almoçar com o marido 

da minha melhor amiga não fosse um problema. 

– E o que vocês tem tanto para conversar? 

– Estamos... – Emily olhou para uma foto dos filhos no aniversário de Malthus 

na mesa e teve uma idéia – planejando uma festa surpresa para a Charlotte! Por 

isso fomos almoçar... para combinar as coisas. 

Draco olhou-a desconfiado. 

– A Charlotte não gosta de festas surpresas. 

– E desde quando isso foi um empecilho para fazermos as festas para ela? 

– Hunf, vou tomar um banho. – ele saiu do escritório, não muito contente. 

Emily suspirou. Pelo menos tinha conseguido achar uma boa explicação. 

*** 

O salão principal inteiro aguardava silenciosamente a sentença do Chapéu 

Seletor sobre os novos alunos. Agora era a vez de Malfoy, Malthus. 

– Quer apostar, Meggy? – pediu Gregory virando-se na sua mesa e ficando de 

frente com a prima. 

– Apostar não é uma coisa muito bonita de se fazer! – replicou ela. 

– Você quem sabe. Só estava afim de fazer o seu despeito grifinoriano crescer 

com a derrota humilhante. 



– O que garante que eles vão ser da Sonserina? 

– Instinto sonseriano. – Gregory sorriu desdenhoso e voltou a olhar para a 

frente do salão, sem dar importância ao olhar zangado da prima. 

– SONSERINA! – anunciou o chapéu a e mesa da casa irrompeu em aplausos e 

berros. 

Gregory abriu um sorriso triunfante para a prima que cruzou os braços 

demonstrando a sua contrariedade. Malthus correu até onde o irmão estava 

para sentar-se. 

– Agora só falta o Gareth. – disse Gregory. 

Meggy limitou-se a soltar um muxoxo de desaprovação e voltou a sua atenção 

para a seleção. Quando finalmente Weasley, Gareth foi chamado, só restavam 

mais dois alunos para serem selecionados. 

– SONSERINA! – anunciou o Chapéu depois de pouco tempo. 

A comemoração foi duas vezes mais barulhenta na mesa da Sonserina devido 

ao incentivo contagiante dos irmãos Malfoy. 

– E aí, aberração da família? Não vai ter ninguém para poder atazanar na sua 

casa! 

– Ah, ah, ah! – riu sarcasticamente ela de um jeito que lembrava a mãe – Pelo 

menos vou ter um ano inteiro para não me preocupar com esses pestinhas! 

Malthus e Gareth são responsabilidade sua agora, Gregory! 

– Eu sei. – disse ele de um jeito sinistro – E pode escrever que eles vão aprender 

muito mais do que você poderia ensinar. 

Meggy agarrou a taça dourada que estava na sua frente e jogou no primo. Ele 

desviou bem a tempo, e a taça acabou acertando um monitor da Corvinal. E por 

isso, enquanto os outros três quase rolavam de rir, ela teve que ouvir um 

sermão do seu monitor-chefe que não aceitou as suas justificativas. 

Na altura em que Meggy foi aconselhada a mudar de lugar para evitar outros 

atritos com seus parentes, a diretora McGonnagal já estava fazendo seu 

discurso de boas vindas. 

– ... E esse ano temos a honra de receber uma nova professora para História da 

Magia. A srta. Fauche que já foi aluna aqui de Hogwarts e volta depois de ter 

viajado pelo mundo representando o nosso Ministério. Ela decidiu passar para 



vocês o que aprendeu durante todos esses anos, sobre a história das 

comunidades bruxas do mundo inteiro. 

A nova professora ficou em pé e ganhou uma salva maior de aplausos dos 

alunos do que das alunas, incluindo assovios de Gregory. 

Meggy reparou nela enquanto sorria e lançava um olhar para todas as mesas 

agradecendo as boas vindas com um sorriso. Ela parecia ser nova e tinha um ar 

arrogante, e o que mais chamava a atenção eram os seus cabelos negros com 

mechas rosas. A garota olhou para seu primo na extremidade da outra mesa, 

praticamente babando pela professora nova, e sentiu que nada no mundo a 

faria gostar daquela professora.  

*** 

A primeira coisa que Emily viu quando aparatou perto da casa de Charlotte foi 

o rostinho sardento de Selene com o nariz precionado na janela da casa. Assim 

que a viu, a menina pulou de lá e foi chamar a mãe que abriu a porta antes 

mesmo de Emily bater. 

– Olá, Charlotte! Recebeu notícias de Hogwarts? 

– Entra, Emily. Um relatório completo enviado pela Meggy e uns rabiscos 

forçados do Gareth dizendo que estava indo bem.  

– Então, é sobre isso que eu vim conversar. Por acaso a Meggy não falou nada 

sobre o Gregory? 

– Falou. – Charlotte indicou o sofá e as duas sentaram-se. – Ela disse que se ele 

não se esforçar pelos NOMs este ano ela vai ter três anos letivos gloriosos sem 

ele. E aconselha a tia Emily a mandar um berrador como incentivo urgente. 

– Berrador? – perguntou Emily rindo – Esse menino definitivamente puxou ao 

pai. Draco não teve muitos NOMs, mas ele fala que a culpa foi minha por ter 

ocupado todos os seus pensamentos. 

– Que gracinha. – Charlotte deu um meio sorriso – E assim ele se livrou de uns 

puxões de orelha da namorada. 

– Mas ele melhorou nos seus NIEMs! – defendeu Emily – Tanto que foi... 

– Se especializar na França. Sei disso. – cortou Charlotte – Não sei se Gregory 

tem alguém ocupando seus pensamentos, mas acho que você tem que fazer 

alguma coisa. Ou Malthus e Gareth vão seguir para o mesmo caminho. 



– Gregory sempre foi um pouco revoltado, por mais que Draco e eu 

aconselhássemos. – ela suspirou. 

– Eu fui, digamos, revoltada no meu tempo de escola, Emily, embora eu 

estudasse. Acho que ele precisa de um incentivo. 

– Alguma sugestão? – Emily franziu a testa. 

– Acho que uma ex-monitora chefe e que teve uma adolescência bastante 

normal é a pessoa mais indicada para analisar essa situação. 

Emily pestanejou e riu, dizendo: 

– Pode deixar que eu vou conversar com o Draco sobre isso. Só que aí vai ter 

um problema pior ainda. 

– Por que? 

– Gregory mandou uma carta para mim e em momento nenhum ele fala alguma 

coisa para o pai. Só no final ele diz: manda um oi para o Draco e diz que eu ainda 

estou vivo. 

– Normal dele, não é? 

– É, só que o Draco invocou com essa carta. Depois de tanto tempo essa mania 

do Gregory de chamar ele pelo nome o está irritando! 

– Como você mesma disse, Gregory puxou a pai. Com aquela pose de menino 

malvado e esperto... Não sei para que se irritar com isso. 

– É, mas ele se irritou. E não foi só com isso. Tem... tem outras coisas também 

que o irritam facilmente. 

– Achei que a única pessoa no mundo capaz de irritá-lo facilmente fosse eu... E 

ele falou se está com algum problema? 

– Não diretamente. E foi por isso que eu vim aqui. Está sabendo de algo? 

– Não. E se tivesse acho que ele não me contaria, só para poder falar depois 

como eu sou uma péssima irmã. 

– Tia Emi! – Selene entrou na sala segurando uma bandeja com algo estranho 

que borbulhava – Eu fiz refresco! 



– Que linda, Selene! Obrigada. – Emily agradeceu sorrindo mas olhou 

desconfiada para o copo – Do que que é? 

– Não sei. – disse a menina – Acho que tinha alguma coisa dentro da jarra antes 

de eu colocar o suco. 

– Pode deixar que eu cuido se a tia Emi vai tomar tudo, filha. Agora vai lá 

dentro e não tente tomar esse refresco, ok? 

A menina saiu feliz por ter feito tudo certinho e não ter quebrado nada. 

– O que é isso? – Emily perguntou para Charlotte. 

– Eu acho que ela herdou o dom do Fred de inventar trotes. Provavelmente 

você vai estar cacarejando no primeiro gole. 

– Sério? – Emily fez o conteúdo do copo desaparecer – Mas não é perigoso? 

– Fred está supervisionando ela. 

– Mas não é perigoso? 

– É... Só espero que Gareth não se aproveite da inocência dela em uso próprio. 

Ela sabe que é engraçado e tudo mais e o Fred incentiva, mas ela não tem noção 

do que pode fazer com esse talento. 

– E por falar nisso, vocês não tiveram notícias do Jorge? 

– Jorge? Não, por que? 

– Curiosidade... – disse ela disfarçando –  Não acha estranho? 

– Não ter notícias do Jorge? Fred não fala muito dele mesmo. – ela encolheu os 

ombros com indiferença – Embora Molly e principalmente Gina sempre tentem 

lembra-lo de que ele tem um irmão gêmeo perdido no mundo. Não sei se posso 

considerar estranho, eles devem ter seus motivos para se afastarem desse jeito. 

Eu não me importaria se o Draco sumisse. 

– Claro que se importaria! – Emily revirou os olhos – Eu sei que os dois se 

adoram e também sei que nenhum dos dois viveriam sem a Chrisbell. 

– Mãe? – Selene apareceu na porta esfregando os olhos – Papai disse que eu 

estou com sono e que é para mim ir dormir, mas eu não quero ir lá em cima 

sozinha. 



– Fred! – Charlotte chamou – Estou tendo uma conversa importante com a 

Emily. Será que dava para você fazer isso? 

– E desde quando fofoca é importante? – a voz dele veio em resposta da 

cozinha. 

– Desde que inventaram a maldição Imperius. Uma das melhores, não acha? 

– O que é iperus, pai? – perguntou Selene bocejando quando Fred apareceu e a 

pegou no colo. 

– Nada, só um feitiço que a sua mãe está proibida de fazer se não quiser ir 

passear em Azkabam. Oi, Emily! – ele passou pelo sofá e subiu as escadas –  Até 

Emily! 

– Ela está com medo de dormir sozinha? 

– É, parece que ela anda vendo sombras demais. 

– Malthus também dizia que via monstros quando era da idade dela. Só que ele 

não tinha medo deles e a cada mostro que ele derrotava ele marcava um x atrás 

da porta do seu quarto... Agora ele escondeu todos com um pôster de 

quadribol. É fase. 

– Espero. 

– Bom, tenho que ir ou Draco vai ter outro motivo para ficar reclamando. 

– Ah, aproveita e fala para ele dar uma passada na casa dos nosso pais para ver 

o que Chrisbell está aprontando. Ela leva ele mais a sério do que eu, por mais 

incrível que pareça.  

– Ela já é adulta, Charlotte. Digo, ela é bem capaz de manter a casa em ordem 

enquanto seus pais viajam. 

– Hum... diga para ele passar lá mesmo assim, ok? 

– Está bem. – Emily encolheu os ombros em sinal de derrota – Mas o que ela 

poderia fazer além de espalhar recortes de tecido pela sala? 

 

 

 



 

Cap  04 - Reunião de Família 

Apesar de não achar realmente preciso, Draco foi até a casa de seus pais 

verificar como a irmã caçula estava se saindo. Ele aparatou diante do grande 

portão e deu a senha para entrar. O vento frio de começo de inverno não dava 

trégua mas, apesar disso, nos terrenos tudo estava calmo e sereno. E ele cruzou 

os dedos para que estivesse assim também lá dentro da casa. 

De primeira ele percebeu que não haviam iluminação alguma saindo pelas 

janelas da frente. Ele agora começou a torcer para que ela já tivesse ido dormir e 

ele pudesse voltar para casa e fazer o mesmo. Bateu na porta e esperou 

pacientemente. Nenhuma resposta veio de dentro, o que era realmente 

estranho. 

– Elfos velhos e imprestáveis... Está mais do que na hora de darmos roupas para 

eles! 

Ele bateu mais uma vez e, como nada aconteceu, abriu a porta com um feitiço. 

A escuridão era total lá dentro. Nem a grande lareira que permanecia acessa 

mesmo no verão demonstrava algum sinal de ter sido usada. 

– Por Merlim! Isto parece abandonaAAIIII!!! – Draco tropeçou em algo e 

imediatamente acendeu a sua varinha e seu queixo caiu com  que viu no seu 

círculo iluminado. 

Dizer que um furacão tinha devastado a casa era o mínimo que ele podia 

imaginar. Nem de longe aquela parecia ser a mesma casa com que ele estava tão 

acostumado e que havia visto inteira semanas antes. Mas o seu horror com o 

que via foi logo substituído por um pensamento: onde estava Chrisbell? 

Desesperado, ele correu pelos cômodos do térreo chamando por ela e, sem 

resposta, subiu as escadas como um raio. Tanto o quarto dela como o antigo de 

Charlotte estava no mesmo estado que o resto da casa e em lugar nenhum havia 

sinal de viva alma. 

– Invadiram a casa! – ele murmurava para si mesmo – Invadiram a casa e 

raptaram a Bell e os elfos! 

Ele gritou mais uma vez chamando pela irmã e dessa vez ele ouviu passos no 

corredor. Ele correu em direção a eles com a varinha preparada para um ataque. 

– Draco? – perguntou Chrisbell aparecendo no corredor um tanto ofegante e 

descabelada, acabando de fechar o robe – O que está fazendo aqui? 



– O QUE ACONTECEU AQUI?! QUEM DESTRUIU A CASA?! 

– Calma! Calma! Eu explico! Calma! 

– ALGUÉM INVADIU?! LEVARAM ALGUMA COISA?! MACHUCARA 

VOCÊ?! POR QUE NÃO PEDIU SOCORRO?! POR QUE NÃO BATEU NELES?! 

– CALMA, DRACO! –ela gritou tentando se sobrepor ao irmão – FUI EU! 

– POR QUE NÃO... o quê? – perguntou Draco perplexo. 

– Eu não imaginei que alguém poderia vir aqui hoje. Você não deveria estar em 

casa com a sua esposinha, não? 

– Chrisbell, o-que-você-fez? 

– Bom, eu... – ela desviou o olhar dele – Só queria fazer umas amizades novas. 

Vocês tem a vida de vocês e eu não queria ficar enterrada nessa casa enorme 

sozinha! 

– Mas... mas você não falou que iria ficar fazendo aquelas coisas que você 

obriga os outros a vestirem? 

– Roupas, Draco. 

– É, roupas. Você não ia ficar “criando” até começar o seu semestre em 

Hogwarts? 

– Sim. – afirmou ela com convicção – E é exatamente isso que eu estou fazendo. 

– Como? – Draco indicou em volta para a bagunça. 

– Só que eu não fico “criando” o tempo todo. Eu só chamei algumas pessoas 

legais, que chamaram seus amigos, que chamaram outros amigos, que por 

assim em diante. 

Draco olhou abobado para ela, sem conseguir pensar em algo para falar que 

dissesse o que ele queria dizer. 

– E quando todos foram embora, eu mandei os elfos descansarem um pouco. 

Amanhã eles estarão revigorados e conseguirão arrumar essa... 

– Revigorados? Como eles ficaram desvigorados? 

– Bom... três dias trabalhando sem parar é meio puxado e... 



– CHRISBELL, VOCÊ É LOUCA, MENINA?! 

– NÃO SOU MAIS MENINA, DRACO! SOU MAIOR DE IDADE E POSSO 

FAZER O QUE EU QUERO! 

– Não, você não pode fazer! Isso é a prova de que a Charlotte estava certa desde 

o começo: não podemos deixar você sozinha! Não tem responsabilidade 

nenhuma! 

– Olha quem fala. – ela encolheu os ombros. 

Essa foi a última gota para Draco. Ele respirou fundo para controlar-se e tentou 

falar o mais pronunciado possível: 

– Amanhã eu vou mandar uma coruja para Hogwarts falando que você aceita ir 

nesse semestre para lá mesmo não tendo necessidade. 

– Não, Draco! Você não tem o direito de fazer isso! 

– Olha que fala! – ele revidou. 

Nisso, mais passos foram ouvidos no corredor. E Draco quase caiu para trás 

quando um rapaz apareceu e perguntou o que estava acontecendo para 

Chrisbell. Ela, por sua vez, não respondeu porque o irmão agora parecia estar 

soltando faíscas. 

– Esse é um amigo que... – ela tentou explicar diante da reação dele. 

– Não! Não me interessa! Manda esse cara embora e limpa tudo isso até amanhã 

de manhã! E NÃO E ATREVA A CHAMAR OS ELFOS! – ele pronunciou um 

encantamento – E nem tente usar magia! Eu ativei a proteção que não permitia 

que nós usássemos magia durante as férias. Sua varinha não vai funcionar. 

FAÇA TUDO SOZINHA! 

– Mas... – ela tentou dizer algo, mas ele fez sinal para que ela calasse. 

– Amanhã de manhã eu e a Charlotte viremos aqui tomar uma providencia! E é 

melhor isso estar brilhando! 

 Chrisbell cruzou os braços zangada, mas não ousou responder, enquanto o 

rapaz permanecia abobado com tudo o que estava presenciando. Draco 

pronunciou outro encantamento que iluminou toda a casa. 

– Pode começar! – E saiu sem dizer mais nenhuma palavra. 



*** 

Emily chegou cedo naquele dia ao trabalho. Não fazia questão de ficar em casa 

mais tempo ouvindo as lamúrias do marido contra a irmã irresponsável. Como 

não esperava encontrar muita gente naquela hora no caminho até a sua sala, ela 

irrompeu no saguão de entrada cabisbaixa e pensativa, sem prestar atenção em 

nada. Por isso tomou um susto quando percebeu que havia um rumor de vozes 

equivalentes a um campo de quadribol enchendo o local. 

– O quê?... – ela não conseguiu formular uma pergunta e simplesmente olhou 

em volta pasma. 

Um pessoal de uniformes negros haviam invadindo o Ministério e, juntamente 

com os aurors, conversavam animadamente. Pareciam estar aguardando algo, e 

aproveitavam esse meio tempo para um bate-papo. 

– Emily? O que faz aqui tão cedo? 

– Ah, Fred! – ela respirou aliviada por ver alguém conhecido que poderia 

explicar o que estava acontecendo – O que é isso? Não avisaram que iria ter 

algum evento. É uma convenção? 

– Não que eu saiba. – disse ele olhando em volta como se considerasse essa 

idéia – Recebemos ordens de esperar aqui até que o chefe nos convoque. 

– Convocar para quê? 

– Estão dizendo que é uma reunião extraordinária solicitada pelo chefe WIB. 

– E eles sabem sobre o que é? – ela fez sinal em direção aos WIBs. 

– É o que eu queria saber, e ia perguntar quando a vi. Mas você pode... 

– AH! POR MERLIM! 

Fred sobressaltou-se com a exclamação dela e automaticamente tirou a varinha 

das vestes procurando a causa (e ele não foi o único). Mas sem explicar o que 

tinha acontecido, e branca como um fantasma, Emily correu pelo saguão sem ao 

menos se desculpar pelos empurrões que dava. Só parou quando chegou na 

outra extremidade e mal conseguiu balbuciar: 

– Lu-Lune? 

A agente, com densos cabelos negros mesclados com castanho, a encarou com 

igual expressão, mas não disse nada. 



– O que está fazendo aqui, Lune? Não estava... não estava... 

– Morta? – perguntou por fim a agente sem pestanejar – É, eu deveria. E estava, 

pelo menos até você aparecer desse jeito na minha frente. 

– Emily?! – outra agente apareceu ao lado da primeira com um imenso sorriso – 

Emily Hailey? 

– Lilith? – Emily encostou-se na parede porque suas pernas tremiam demais 

para sustentar seu peso – Eu estou dormindo ainda e não acordei, não é 

mesmo? Eu estou sonhando com a Lune e com uma antiga namorada do meu 

irmão que não vejo desde o tempo de escola! 

– Bom, acho que você está muito bem acordada, Emily. – Lilith riu – E corre o 

risco de ser pisoteada por essas pessoas todas se resolver simplesmente deitar 

no chão e esperar que alguém a acorde. 

Emily tentou rir também, mas não conseguiu grande coisa porque ainda estava 

espantada demais. Porém, como se fosse mágica, deixou o seu choque de lado e 

começou a pular de alegria. 

– Eu não acredito! Não dá para acreditar! Lune, você está aqui! Esse tempo todo 

em que pensávamos que... 

– Lune?! – Fred finalmente conseguiu chegar até elas – Mas a Lune não tinha 

morrido quando tirou os poderes Daquele-que-não-deve-ser-nomeado? 

– É! – respondeu Emily sem tirar os olhos da agente que parecia estar um tanto 

contrariada com isso – Mas ela está aqui! 

– Morrido? – perguntou Lilith – Então foi por isso que você planejou?... Muito 

melhor do que a minha idéia de ser deserdada por fugir de casa. 

– Eu lembro de você! Também é WIB? – perguntou Fred impressionado. 

– Da Divisão Especial de Investigação entre os trouxas! – informou Lilith com 

orgulho – A mesma equipe responsável pela queda de Lord Voldemort... Com 

alguns novos integrantes, é claro. 

– Mas, Lune, seu pai não sabe que você. 

– Claro que sabe, Emily. – disse ela como se ficar calada não iria remediar o fato 

de que não conseguira passar desapercebida. – São normas. Somente os pais 

podem saber onde você está. 



– Como os Inomináveis? – perguntou ela. 

– We. 

– E você também tem que desistir e se afastar dos seus relacionamentos se 

quiser continuar trabalhando para eles? 

– We. 

– E por isso você tinha morrido? 

– We... Ei! Eu ainda estou morta, Emily, e é bom as coisas permanecerem assim. 

Não quero que uma equipe de Obliviadores incompetentes estraguem a sua 

cabeça para que eu possa continuar com o meu trabalho! 

– EU não conto, não se preocupe... Acho que Charlotte não iria gostar muito 

mesmo. Mas eu posso saber o que vocês vieram fazer aqui? 

Lune e Lilith trocaram olhares cheios de significado. 

– Está bem. – disse Lune por fim – Você logo saberia por que está envolvida 

com tudo. 

– Eu? Como? 

– Bom. Você deve tr ficado sabendo do ocorrido na semana passada no Hospital 

St. Mungus? 

– Anhm... não. 

– Mas o Fred sabe, não sabe? – ela mais afirmou do que perguntou. 

– Da tentativa de seqüestro, ou libertação, Daquele-que-não-deve-ser-nomeado? 

– ele perguntou e Lune afirmou – Sei. – ele disse sem jeito – Eu estou nesse caso. 

– Está?! – perguntou Emily surpresa – Mas eu não fiquei sabendo disso! A 

Charlotte não em contou nada. 

– Isso porque ela não sabe de nada. – disse Fred sério – Ela decidiu esquecer 

tudo o que fez no passado, e não vou ser eu quem vai faze-la lembrar. 

– Tem certeza que ela quer esquecer? – perguntou Lune misteriosamente. 



– Claro que tenho! – afirmou Fred – Sou o marido dela e perceberia logo de cara 

se ela tivesse alguma coisa a ver com aquele causo... E por que ela faria uma 

coisa dessas? Não tem sentido! 

– É o que vamos descobrir. – disse Lune com desconfiança – Sua esposa largou 

o trabalho que prestava ao Ministério no Departamento de Mistérios e desde 

então não tem outra ocupação. 

– Ela fez isso pela Selene. – defendeu ele – E pelos outros filhos também. 

– Ou porque não queria mais dar informações preciosas a quem invalidou seu 

mestre. 

– Não! Ela... 

– Fred, escuta! – Lune o interrompe – Ela não pode esquecer metade da vida. 

Ela não pode esquecer o que Lord Voldemort martelou na cabeça dela durante 

todos aqueles anos! E até que as investigações apontem para outro suspeito, 

nós... 

– Ela é suspeita?! –  Perguntou Emily que até ali se sentia posta de lado na 

discussão – Quer dizer, suspeita de querer tirar Lord Voldemort do Hospital? 

– Não só disso. – começou Lilith – Há mais de três anos estamos investigando 

uma série de eventos que tem ligação em todos os cantos do mundo. Eventos 

que lembram muito a trajetória que Lord Voldemort fez para chegar ao poder. E 

eles nos trouxeram até aqui, onde esperamos acabar com isso antes que... 

– Mas a Charlotte não esteve nos quatro cantos do mundo! – ainda tentou Fred, 

relutando em acreditar no que ouvia. 

– E quem disse que ela precisa estar fora de casa para comandar ações pelo 

mundo? 

Tanto Fred quanto Emily encararam Lune espantados, mas nenhum conseguiu 

rebater a pergunta. 

*** 

Charlotte entrou na sala segurando, Selene pela mão. Era a primeira vez que 

trazia a menina no hospital e não estava certa se era uma boa idéia.  

– Olá, Tom. – ela disse parando no meio da sala – Como vai hoje? 



– Como sempre! – resmungou sombriamente um homem com cabelos ralos e 

brancos totalmente despenteados e com a barba em igual estado, olhando 

distraidamente pela janela. 

Ele não falou mais nada, e demorou um tempo até Charlotte quebrar o silêncio: 

– Eu trouxe alguém para você conhecer. 

Ele não respondeu. 

– Quem é ele, mãe? – murmurou Selene com medo de se aproximar mais. 

 – Por que não pergunta à ele? – Charlotte sugeriu falando no mesmo tom. 

A menina encolheu os ombros, mas não se atreveu a sair do lugar para 

perguntar: 

– Oi... como é o seu nome? 

O velho lançou um rápido olhar superior para a menina e voltou a sua atenção 

para a janela. 

– O meu é Selene. – ela tentou novamente. 

– Será que não é possível mostrar um mínimo de humanidade e responder a 

pergunta dela? – perguntou Charlotte impaciente. 

– Ela é igual a você. – disse ele simplesmente em tom rabugento. 

– Eu sou igual a tia Chrisbell. – disse Selene soltando a mão da mãe e abraçando 

fortemente o dragão. 

– Pelo que eu saiba, coisinha, – disse ele rispidamente – eu estou aqui por ser 

louco e não cego! 

– Você é louco? – Selene perguntou surpresa. 

– Não sou louco! Eu sou o Lord das Trevas! – ele resmungou saindo da janela e 

sentando-se na cadeira da sua escrivaninha, que estava cheia de papéis 

rabiscados. 

Sem se importar com as visitas, ele recomeçou concentradamente o seu 

trabalho. Selene, colocando o dragão na boca, foi até a mesa espiar o que ele 

estava fazendo. 



– Que legal! Você desenha! – disse ela subindo em uma cadeira para conseguir 

ver. 

Voldemort a olhou de relance e perguntou: 

– Você gostou? 

– Gostei. – ela colocou o Dragão sentado do lado dos papéis – E o Rarus gostou 

também. 

Voldemort deu um meio sorriso e falou para Charlotte: 

– Finalmente você conseguiu fazer alguma coisa decente, Charlotte! Essa sim 

sabe apreciar uma arte. Não como aquela coisa de cabelos vermelhos que e 

aquele moleque que chutou a minha canela. – ele voltou aos seus desenhos e 

resmungou – Ela parece com você. 

– O Rarus perguntou se você faz um desenho dele. – disse Selene deitando a 

cabeça na mesa para ver os desenhos de outros ângulos. 

Ele lançou um olhar para o dragão e deu uma risada: 

– Ela fala com o bichinho. 

Charlotte cruzou o braços suspirando aliviada. Já fazia mais de dezesseis anos 

que Voldemort estava confinado na ala hospitalar do St. Mungus, e ela era a 

única que o visitava. Mesmo tendo jurado para Fred que nunca mais veria seu 

antigo mestre depois que Selene nasceu, não achava justo simplesmente ignorá-

lo. Sem poderes, ele era tão perigoso quanto um trouxa com uma varinha. E 

agora, olhando ele fazendo o desenho para a filha, sabia que tinha feito a coisa 

certa. 

– Igual a mãe...  

*** 

A neve já começava a cair em Londres, mas dentro do Ministério o clima era 

muito mais acolhedor. Lune aguardava pacientemente em uma sala de 

reuniões, olhando pela paisagem enfeitiçada que aparecia pela janela. 

Logo os convocados começaram a chegar. Os primeiros foram Emily e Fred, que 

logo a encheram com perguntas. Mas ela falou seriamente que eles teriam que 

esperara até que todos estivessem presentes. Lilith entrou depois com o chefe 

WIB e Chrisbell. Draco entrou assim que a garota sentara ao lado da cunhada, e 

ele lançou um olhar feio para a irmã e logo depois para a esposa por ver que ela 



estava do lado de Fred. E, para a surpresa dos já presentes, Lúcio e Narcisa 

Malfoy também apareceram, deixando Chrisbell assustada e lançando olhares 

nervosos para o irmão. 

– Pois bem! Estamos todos aqui. Pode começar, Lune – disse o Chefe Wib. 

– Bom, o que eu vou lhes falar não é nada fácil. Fred e Emily já estão sabendo de 

algumas coisas, mas nada era ainda certo. – os dois mencionados trocaram 

olhares interrogativos e Draco mexeu-se nervoso em sua cadeira. – Porém os 

fatos mais recentes que apuramos aqui na Inglaterra infelizmente só 

aumentaram nossas suspeitas. Para explicar melhor, tenho que relatar, 

resumidamente, nossa investigação desde o seu início. Eu peço que, por favor, 

não se manifestem até eu terminar, we?... Há alguns anos o serviço especial WIB 

começou a investigar uma série de ocorrências pelo mundo. Elas datam de 

cinco anos atrás e continuam até hoje, todas dispersas e aparentemente sem 

interligações. Mas uma ocorrência recente mostrou-se muito semelhante com 

uma ocorrida há anos atrás, e essa semelhança nos fez descobrirmos as ligações 

com todas as outras. Elas mostraram-se perfeitamente planejadas e calculadas 

para conseguir enganar as investigações até agora. Trata-se de roubos, magias 

executadas ilegalmente, maldições, artefatos mágicos negros, poções proibidas, 

estudiosos desaparecidos e encontrados ilesos, mas com a memória pagada, 

artes das trevas usada para conseguir informações e facilitar caminhos. Quem 

são e quantos são ainda não sabemos, mas o fato mais surpreendente é que 

nossas investigações traçaram um mapa exato do caminho que Lord Voldemort 

fez para chegar ao poder. Ainda não houveram assassinatos, mas é uma 

questão de tempo para que eles comecem. E a tentativa de resgatar Voldemort 

do St. Mungus mostra que eles estão dispostos a seguir o antigo mestre. 

Provavelmente, como na época dos comensais, existem pessoas no mundo 

bruxo que estão a favor deles, mas não se manifestam diretamente em ações. 

Hoje, sabemos que as ordens partem desse país, e as pistas apontam para um 

único suspeita: a antiga aprendiz comensal. 

Houve um espanto geral pela sala, mas antes que o falatório começasse, Lune 

foi mais rápida: 

– Por favor! Ainda não terminei! Calma, eu vou explicar! Vocês foram 

chamados aqui por que convivem com ela e merecem saber da situação. 

Primeiro: não chegamos a essa conclusão simplesmente pelo passado acusador 

da Charlotte. Segundo: ela parou de trabalhar no Ministério quando isso 

começou. Terceiro: eu, como vocês, convivi com ela e não creio que ela faria isso 

em sã consciência. Mas ela continua visitando Voldemort no hospital e,pelo que 

Fred nos contou, ela começou a ver vultos pela casa e induziu a filha menor a 



dizer que vê também. E isso pode ser um indício de que ela talvez esteja com 

problemas. 

– A senhorita está querendo dizer que a minha filha desistiu de tudo o que ela 

construiu até agora para voltar a vida de comensal? – perguntou Lúcio Malfoy 

em um misto de nervosismo e impaciência – Impossível! Ela tem uma família 

agora e eles são tudo na vida dela! 

– Nós sabemos disso, senhor Malfoy. Por favor, não estamos dizendo que a sua 

filha é culpada, mas sim que ela é suspeita. E é isso que nós queremos 

descobrir! Vocês têm que entender que ela ficou muito exposta as artes das 

trevas na infância, e isso, nós querendo ou não, a marcou para sempre. Ela pode 

ter um trauma reprimido, um desvio de personalidade retardado ou qualquer 

coisa que a fez agir assim. E se realmente for isso, ela precisa de ajuda. 

“Levando em conta tudo o que eu disse até agora, chego ao ponto essencial 

dessa reunião. Nós temos duas soluções: ou interna-la no centro de terapia 

intensiva do St. Mungus onde ficará em observação ou prende-la em Azkabam 

até que as investigações acabem. Vocês tem que entender que trabalhamos para 

a comunidade bruxa e que não podemos deixar que alguém provoque o mesmo 

terror que já assolou o nosso mundo uma vez. – ela percorreu o olhar por todos 

os rostos apreensíveis – Esta decisão depende de vocês. O que decidem? 

Diante do silêncio e visível perturbação de todos, Lune acrescentou: 

– Eu só quero ressaltar que essa decisão deve ser tomada aqui e agora. Não 

podemos nos dar ao luxo de perdermos mais tempo.  

*** 

– E este o que é? 

– Um bandinho. – respondeu Selene olhando distraídamente para a figura 

animada que a mãe apontava. 

– E o que ele faz? 

– Come sujeira mágica, mas podem comer a casa inteira também. 

– Muito bem. E este? 

– Um amasso! 

– Isso mesmo – Charlotte fechou o livro contente – Sua irmã levou bem mais 

tempo para perceber que um amasso não era um alagatus sem asas. 



– Podemos ver dragões agora, mãe? – ela ficou de pé do sofá agarrando o 

dragãozinho contra o peito – Eu gosto de dragões! Os dragões são legais!... Por 

que o Rarus não solta fogo como os dragões legais, mãe? 

– Por que menininhas não são capazes de cuidar de um dragão de verdade. – 

disse Charlotte levantando-se do sofá para guardar o livro na estante. 

– Mas eu ensino ele a ser bonzinho, mãe. – Selene colocou o dragão na cabeça. 

– E ele iria botar fogo no seu quarto assim que você virasse as costas. 

– Não por que ele vai dormir no quarto do Gareth... O tio Carlinhos cuida de 

dragões de verdade, o papai contou. E quando eu for grande igual ao tio 

Carlinhos eu vou cuidar de dragões também... Mãe, por que nós não vamos lá 

ver os dragões do tio Carlinhos? 

– O tio Carlinhos mora muito longe, filha. 

– Mas a gente vai com a moto do tio Harry e manda uma coruja depois 

avisando o papai que nós saímos! Ah, vamos, mãe! O papai vai deixar. 

– Se você quer ir passear por que não escolhe um tio mais perto? Que tal o tio 

Draco? 

– Ah, não. – ela afundou-se no sofá – Tio Draco não tem dragões e fala que eu 

só quebro as coisas.  

– Mas e você não quebra? – ela estendeu os braços para puxar a filha do sofá e 

pegá-la no colo – Vamos, está na hora de você tomar banho. 

– Eu não quebro as coisas! – disse ela indignada já no colo da mãe – Elas pulam 

da minha mão! Não tenho culpa se elas querem cair e se quebrar... 

Charlotte riu e começou a subir as escadas. 

 – E também ele... Não abre a porta mãe! – disse a menina de repente assustada 

e Charlotte parou nos degraus. 

– O que? – ela perguntou e no mesmo instante a sineta da porta tocou. 

Selene olhou para a porta e colocou o dragãozinho na boca dizendo: 

– Papai. 

Charlotte pestanejou olhando para a porta e perguntou para a filha: 



– Como você sabe quem é Selene? 

Mas a menina não respondeu. Apenas se soltou do abraço da mãe e subiu as 

escadas o mais rápido que pode, assim que a sineta tocou novamente. 

– Sue pai entraria, não ficaria esperando alguém ir abrir a aporta, Selene. – disse 

ela para a filha que espiava escondida atrás da parede do andar de cima. 

– Mas ele nunca entra quando está lá fora. – ela disse tirando o dragão da boca e 

correndo para o seu quarto. 

Charlotte abanou a cabeça negativamente e a sineta tocou de novo. Ela foi abrir 

e espiou primeiro antes de deixar a passagem livre para quem quer que fosse. 

Mas assim que ela percebeu que conhecia aquele rosto que a encarava, ela 

esqueceu do que a filha dissera. 

– Lupim? – ela perguntou perplexa – Lune Lupim? 

– Olá, monitora... Há quanto tempo. – respondeu ela séria. 

Logo atrás dela estavam mais três bruxos com o mesmo uniforme que ela 

usava, uma mulher e dois homens. E ainda mais atrás, tentando não ser visto, 

estava Fred. 

– O que aconteceu? – Charlotte perguntou assim que registrou todas as 

impassíveis expressões. 

– Sra. Weasley, – disse Lune lhe mostrando um pergaminho oficial do 

Ministério, departamento especial WIB – A senhora está temporariamente 

detida sobre a suspeita de praticar atos mágicos ilegais, formação de um 

movimento anti-trouxa e por praticar maldições imperdoáveis e magia negra 

avançada. A senhora deverá nos acompanhar agora até o ministério de onde 

será encaminhada para uma ala especial no St. Mungus. 

– O que?! – ela tentou ler o que o pergaminho dizia – Mas, eu... Fred! O que está 

acontecendo? 

– Não foi uma decisão minha. – ele disse engolindo em seco – Escuta, Charlotte, 

é melhor você ir. 

– Mãe! – Selene surgiu de dentro de casa e agarrou-se a ela – Não vai, mãe! 

Você não pode ir! Não vai, mãe! 

Charlotte a pegou no colo e ela agarrou-se ao seu pescoço. 



– Nós iremos providenciar alguém para cuidar dela até que seu marido seja 

dispensado das investigações. Por favor, sr. Weasley. 

Fred, sem encarar a esposa, falou com a filha a pegando da mãe: 

– Não se preocupe Selene, a mamãe já vai voltar. Ela só precisa ir a um lugar 

conversar com algumas pessoas. Logo ela volta para casa. – e ele acrescentou 

mais para Charlotte do que para a menina – Ela só precisa ir até lá esclarecer 

algumas coisas e depois poderá voltar para casa, eu prometo. 

Lilith, a outra agente, conjurou uma algema que ligava o seu braço com o da 

detida e Lune acrescentou: 

– Talvez não tão logo assim...  

 

Cap  05 - Quando as trevas começam 

A casa estava extremamente silenciosa aquele dia. Emily nem ouvia os elfos 

trabalhando na cozinha e Draco ainda não havia chegado do trabalho. Emily 

estava muito cansada e o que ela mais queria era esquecer dos problemas que 

estavam rondando a sua vida. Estava acumulando trabalho para ajudar Fred a 

tentar tirar Charlotte do Saint Mungus. E isso sem contar as brigas constantes 

que estava tendo com o marido. Aquilo não fazia sentido! Por anos eles 

conseguiram se acertar, mas ultimamente as coisas estavam fugindo do controle 

de ambos! 

Draco estava recebendo muitos processos por parte de bruxas que esperavam 

que ele fizesse um milagre com seus rostos, e aquilo estava o deixando maluco. 

E ela também sentia uma falta enorme dos filhos, já que agora eles estavam em 

Hogwarts. E parecia que esses pequenos problemas, que antes eram tirados de 

letra, agora afetavam os dois de uma maneira absurda! 

Emily ouviu passos no andar inferior e desceu, tentando se acalmar para não 

brigar novamente. 

- Boa noite – Draco disse assim que viu Emily descendo as escadas. 

- Boa noite – ela disse e se aproximou para beija-lo, como sempre fazia.  

Como se nem tivesse visto o gesto da esposa, Draco virou-se, pendurou o 

casaco no cabide e dirigiu-se para a sala de jantar, chamando um elfo para 

servi-lo. 



Ainda paralisada pelo o que acabara de acontecer, Emily balançou a cabeça. Ele 

não tinha feito aquilo! Dirigiu-se até a sala de jantar e Draco estava sentado à 

mesa, esperando pacientemente seu jantar. 

- O que foi isso? – Emily parou na porta, mostrando-se magoada. Draco pareceu 

não perceber. 

- Isso o que? – Draco nem levantou os olhos da mesa. 

- Porque me evitou? – ela aproximou-se e sentou-se do lado dele. 

- Evitar? – ele a olhou agora e balançou os ombros, indiferente – Não sei do que 

está falando, querida. 

- O que? – Emily segurou a raiva e o choro.  

- Você só pode estar brincando, Draco. 

- Brincando? Você está ficando maluca, Emily. Eu não fiz nada. Agora estou 

com fome. Lopy! Vamos logo com isso seu elfo inútil! – o elfo entrou correndo 

na sala, e foi colocando os pratos em cima da mesa para Draco, que comia 

vorazmente.  

Emily levantou-se rapidamente e subiu as escadas, entrando no primeiro quarto 

que viu, desabando em lágrimas. Porque Draco estava agindo daquele jeito? O 

que estava acontecendo com eles? Depois de alguns minutos soltou o 

travesseiro que estava segurando e percebeu que estava no quarto de Gregory. 

Resolveu ir tomar um banho e ver se melhorava um pouco. 

Quando voltou para o quarto, encontrou Draco sentado na cama, com os braços 

cruzados e olhos atentos nela. Fingindo que não notou os olhos devoradores do 

marido, deitou-se ao lado dele e o encarou. 

- O que? – Emily quase gritou, não agüentando mais o silencio. 

- Eu que pergunto... O que deu em você hoje? – Draco parecia extremamente 

calmo e aquilo irritou Emily mais do que nunca. 

- Como assim? Você me evitou lá embaixo! Foi frio comigo! – Ela abaixou a 

cabeça, controlando as lágrimas insistentes. Draco se aproximou, abraçando-a. 



- Me desculpe, Emily. Mas eu estou com tantos problemas que... 

- E isso lhe dá o direito de descontar em mim? Eu não tenho culpa se as suas 

clientes não estão satisfeitas! – ela soltou-se do abraço e o encarou novamente. 

- Ah, não tem? – Draco levantou-se, furioso – Pois você deveria me apoiar, não 

ficar achando motivos para brigas! 

Emily estava indignada agora, e levantou-se também. 

- Ah! Agora seus problemas são culpa minha! Que coisa mais infantil, Draco! 

- Como se fosse só isso, não é? – Draco virou-se de costas para ela. 

- Demorou, não é? Quantas vezes vou ter que te dizer que não é minha culpa se 

o Gregory não te chama de pai! E mais quantas vezes que eu e Fred NÃO temos 

um caso! – Emily foi até Draco, virando o marido para encará-la. 

- Olha aí! – ele gritou e os dois ficaram cara a cara – De novo falando nesse 

Weasley! 

 

- Por merlin, Draco! Para de ser paranóico! Se você está com problemas, seja 

adulto e os enfrente, não fique achando chifre em cabeça de centauro! 

Draco abriu a boca e fechou rapidamente. 

- Você me chamou de paranóico, Potter? – Draco sussurrou tão irônico que 

Emily sentiu vontade de chuta-lo. Mas começou a chorar antes dessa reação. 

Draco parou e pareceu pensar no que tinha feito. Emily estava quase soluçando 

agora. 

 

- Emily... me desculpe... eu... 

- Saia já da minha casa – ela virou de costas para Draco e continuou chorando. 

 

- Emily, por favor... vamos conversar... – Draco abraçou-a por trás, mas Emily se 

desvencilhou dele. 

 

- SAIA! – Emily gritou e olhou para ele de novo – Qual das quatro letras você 

não entendeu? 

 

Draco respirou fundo, com um olhar triste e, com um aceno da varinha, uma 

mala desceu de cima do guarda-roupa, abrindo-se, e então ele começou a jogar 



suas roupas de qualquer jeito na mala. Quando terminou, aproximou-se dela de 

novo. 

- Emily... 

Ela saiu do caminho dele e desceu as escadas, abrindo a porta e apontando para 

fora.  

- Eu disse SAIA! – ela gritou e então olhou pra porta – Fred?  

Fred estava com a mão levantada, como se fosse bater na porta, e com Selene 

em seu colo. Por um instante Emily achou que estava tendo visões.  

- Me desculpe, Emily. Eu juro que não foi minha culpa, aquele vaso lá trás... é 

que a Selene quis jogar o dragão dela em cima e eu fui tentar pegar e então...  

Emily olhou para Fred, não entendo do que ele estava falando, e Draco passou 

bufando por eles, sem nem olhar para trás. Ela recomeçou a chorar.  

- Emily, não chore. Eu vou pagar o vaso, é só...  

- Pare, Fred – uma outra voz veio de trás dele e Emily levantou os olhos – Vocês 

brigaram?  

- Lune? – Emily olhou pros três – Mas o que estão fazendo aqui?  

- Emily, viemos trazer a Selene. Charlotte foi internada há pouco, e ela ficará na 

sua guarda. Lembra?  

Emily olhou para a menina, que mordia a orelha de seu dragão, e limpou as 

lágrimas.  

- Claro. Venha cá Selene.  

A menina esticou os braços e Emily pegou-a no colo. Fred olhou-a.  

- Espere. O Malfoy saiu de casa? – Fred parecia assustado.  

Lune revirou os olhos.  

- Fred, não vamos mais incomodá-la com isso. Emily, as coisas da Selene estão 

aqui fora.  

Emily pegou sua varinha e colocou as coisas de Selene para dentro. Fred beijou 

a filha e disse:  



- Por favor, Selene, não põe fogo na casa da tia, ok:? Prometo que sua mãe vira 

busca-la logo, logo.  

A menina concordou baixando a cabeça e voltando a morder seu dragãozinho.  

- Qualquer coisa sabe que estamos aqui para ajuda-la – Lune suspirou – Tem 

certeza que vai ficar bem?  

- Tenho sim – ela murmurou e olhou para a menina loirinha em seu colo – E 

Charlotte, como reagiu?  

- Foi de “boa vontade”, podemos dizer. Mas agora não quer mais falar com 

ninguém, nem com os próprios filhos.  

Emily suspirou.  

- Obrigada, Lune.  

Lune fez um aceno com a cabeça e saiu. Emily encostou a porta e olhou para 

Selene, que mordia a orelha do seu dragão. Em menos de meia hora, toda sua 

vida tinha virado de cabeça para baixo. Precisava urgentemente de férias... mas 

como abandonar todos quando mais precisam de ajuda? 

 

*** 

Fred foi levado por um curandeiro até uma área restrita do hospital St. Mungus. 

Não havia moviment ali como nos outros lugares do prédio e a iluminação era 

mais fraca. Os quadros eram no geral de bruxos com olhares desconfiados e um 

ar perturbado.  

- É aqui – informou o curandeiro diante de uam porta onde esta uma placa 

dizendo paciente perigoso e mantido sobre encantamentos. Não entre! – Por favor, 

não demore. Visitar só piora a situação dela perante o ministério.  

- Só preciso conversar – disse Fred.  

- Hum, boa sorte então. Nós não conseguimos essa façanha ainda. Ela não diz 

uma palavra.  

O curandeiro desfez o encantamento que mantinha a porta fechada e ela abriu 

rangendo. Parecia um quarto normal do hospital, mas a proteção e 

encantamentos eram tantos que, de uma certa forama, podiam ser sentidos. 

Charlotte estava recostada na cama e, apesar de parecer tranqüila e serena, ela 



estava sendo mantida acorrentada. Fred entrou e a porta fechou logo me 

seguida.  

- Oi. – ele disse veno que a esposa não parecia ter notado a sua presença e 

continuava olhando atentamente para um quadro de uma bruxa velha e 

enrugada – Só me deixaram vir agora.  

Charlotte permaneceu impassível e ele aproximou-se da cama, com um pouco 

de receio:  

- Charlotte, me desculpe, mas está acima denós poder tira-la daqui. Emily está 

trabalhando feito louca para conseguir convencer o ministro e o Chefe-WIB que 

vcê é inocente. Harry está tentando usar a sua influência, mas sem sucesso... 

Acho que teremos que esperar aaté que resolvam isso e comprovem que você é 

inocente... Charlotte? Está me ouvindo?  

Ela deixou de olhar para ao quadro e passou a dar atenção a sua própria mão 

que permanecia imóvel, presa na cama.  

- Eu sei que você está magoada... magoada, não, sei que você está furiosa por ter 

sido presa dessa maneira e com a aautorização minha e dos seus pais, mas eu...  

- Quando eu era pequena, ficava horas presa no meu próprio quarto... como 

agora. – ela disse sem desfazer sua pose de total alheiamento – Tom, meu pai, 

mandava que me deixassem lá e se precisava de mim me chamava. Minha vida 

era essa. Eu apenas obdecia e tinha a obrigação de aprender tudo o que me 

ensinavam. E eu aceitava, porque as coisas sempre foram assim. Eu não tinha 

outra escolha. E não vu mentir dizendo que eu não gostava da idéia de que um 

dia ocuparia o mesmo lugar que ele... Então eu fui para Hogwarts e tudo 

mudou.  Conheci a Emily, conheci você, descobri toda a verdade, e vi que eu 

tinha escolha: eu poderia ser terrível, como era esperado que eu fosse... ou eu 

poderia ser simplesmente a Charlotte, ficar com você e viver... eu eu escolhi 

vocês. Decidi aagar o que eu tinah sido até então e passei a ser uma bruxa 

normal . Não me arrependo disso, Fred. Não me arrependo por três motivos: 

Meggy, Gareth e Selene. – ela encarou o marido e disse bruscamente – Olha pra 

mim, Fred!  

Ele, que não tinha feito outra coisa até então, a encarou, esmo tendo a estranha 

sensação de que faíscas estalavam em volta dela.  

- Como eu seria capaz de dar para os meus filhos a vida que eu tive?! – ela 

aprtou com força as cobertas da sua cama, mas não conseguia se mexer além 

disso – Acha que eu seria capaz de fazer qualquer coisa que os prejudicasse?!  



- Não, Charlotte, eu...  

- Pois não é o que parece! Todos vocês naquela maldita reunião decidiram me 

manter presa aqui enquanto laguem lá fora está querendo reviver os passos de 

Voldemort! O próprio está velho e ranzinza demais para ajudar em qualquer 

coisa e, ao invés de pedirem a minha ajuda, vocês me jogam trancafiada neste 

hospital! SERÁ QUE VOCÊS NÃO PERCEBEM QUE SÓ VÃO PIORAR AS 

COISAS ASSIM?! SE TUDO O QUE AQUELA LUPINA DISSE FOR VERDADE 

TODOS VOCÊS CORREM PERIGO! E EU ESTOU PRESA AQUI NESSA CAMA 

E NÃO POSSO FAZER NADA!!!  

Charlotte agora tentavam com todas as suas forças livrar-se do encantamento e 

estava quase conseguindo. Fred tentava em vão acalma-la, mas ele sabia que de 

nada adiantava.  Curandeiro e mais duas bruxas entraram no quarto e 

imediatamente reofrçaram os encantamentos, enquanto uma terceira bruxa 

entrou com uma poção e a forçava a beber. Charlotte porém continuava 

gritando:  

- ... E ESSES WIBS NÃO PODEM PENSAR QUE CONSEGUEM RESOLVER 

TUDO! NÓS PODIAMOS TER MORRIDO AQUELA VEZ NO INTERCÂMBIO 

TROUXA POR CAUSA DELES! E... e... – a poção estava começando a dar efeito, 

percebendo que logo não falaria mais nada por horas, ela reuniu todas as forças 

que ainda tinha e continuou – As crianças, Fred... cuide da Selene!... E se cuida 

você também. – e desabou desacordada.  

- É uma poção calmante, sr. Weasley, não se preocupe, não fará nenhum mala 

ela. Agora vamos, ela ficará assim no mínimo até amanhã.  

E Fred saiu sendo guiado pelo curandeiro, tentando não olhar para trás onde 

Charlotte parecia novamente tranqüila e serena.  

 

Cap  06 - Um natal... apesar de tudo 

 A plataforma 9 e meia realmente não era um bom lugar para se ficar 

esperando na fria véspera de natal. E frio já era o clima que reinava entre 

Meggy, Gregory, Malthus e Gareth enquanto esperavam por Emily. No último 

mês eles não tinham recebido boas notícias de casa e sabiam que nada estaria 

igual ao que tinha deixado ao no começo do ano em Hogwarts.  

 – Meggy! – eles ouviram uma vozinha gritando e logo avistaram Selene 

tentando abrir caminho por entre as pessoas que estavam na plataforma.  



Meggy estendeu os braços e a irmã a agarrou como nunca tinha feito antes. 

Respirando muito forte ela perguntou:  

 – Onde levaram a mamãe, Meggy?  

 A garota pestanejou sem saber o que respondeu e logo outra voz em tom 

de desculpa chegou até eles:  

 – Ah, estão aí. – Emily apareceu um tanto ofegante – Desculpem pela 

demora eu tive muito o que fazer antes de... Ah, que saudades de vocês! – ela 

abraçou os dois filhos de uma só vez com força – Não sabem o quanto aquela 

casa fica vazia sem vocês!  

 – E o papai? – perguntou Malthus assim que conseguiu livrar-se do 

estrangulamento da sua mãe.  

 – Bom, – Emily lançou um olhar rápido para Gregory – Seu pai vai viajar 

por uns tempos, mas...  

 – Você mandou ele embora, não é? – perguntou Malthus em tom 

acusador.  

 Emily voltou-se para o outro filho surpresa. Porém, o garoto pegou seu 

carrinho com seus malões e disse apenas:  

 – A única criança aqui é a Selene!  

 – Ele também tem o direito de saber, tia. – disse Meggy como mais para 

consolar do que para tentar desfazer o efeito da resposta do primo.  

 Emily colocou a mão na testa escondendo os olhos por um instante e 

suspirou.  

 – Tia? – pediu Meggy com receio – Nós, hum, vamos para a sua casa?  

 – Sim, querida. Acho que terão que passar as férias de Natal lá. Seu pai 

está meio ocupado, entende? – ela acariciou a cabeça de Selene que não 

demonstrava sinais de querer largar a irmã – Vamos, então? Pode pegar os 

malões, Gareth?  

*** 

 As crianças não podiam negar que Emily estava se esforçando para que 

aquele natal fosse realmente um bom natal. A casa estava toda decorada e ela 

montara uma árvore enorme perto da lareira. Caixas de enfeites estavam 



espalhadas pelo chão aguardando que alguma alma caridosa os pendurassem 

nos falhos, de onde poderiam se exibir com todo o seu brilho.  

 – Acho que estão ansiosos para começar, não estão? – perguntou Emily 

procurando estampar o seu melhor sorriso enquanto os dois mais novos subiam 

com os malões para os quartos.  

 – Acha que a gente, au! – Gregory começou a demonstrar toda a sua falta 

de sensibilidade quando recebeu uma cotovelada da prima.  

 – Pode deixar, tia! – disse Meggy mostrando-se animada – Nós 

enfeitamos a árvore!  

 – ótimo.  Eu vou levar as compras para a cozinha e coordenar o trabalho 

por lá. Vocês podem ficar a vontade. Logo eu trago um lanche.  

 – Qual é, Meggy? – sibilou Gregory assim que a mãe saiu da sala.  

 – Nós enfeitamos a árvore todos os anos. Ela espera isso de nós! Coopera 

um pouco, Gregory, não está sendo fácil para ninguém!  

 – Mas não podemos ficar fingindo que está tudo bem! –disse ele 

aborrecido.  

 – Claro que não.  Meggy pegou umas caixas e procurou diminuir o tom 

de voz para que a tia não percebesse que eles estavam discutindo, apesar de 

isso não ser nenhuma novidade – Ela não está fingindo que nada está 

acontecendo e nem nós. Ela só quer que tenhamos um bom natal a apesar de 

tudo. E eu vou ajuda-la nisso!  

 – Diz isso porque não se importa! – disse Gregory indignado – Quer 

manter a aparência de menina exemplo!  

 – Acha que eu não me importo? – Meggy lhe lançou um olhar muito 

parecido com o da sua mãe quando ela fica furiosa e falou com a irmã que até 

aquele momento olhava as caixas de enfeite sem demonstrar interesse por mais 

nada – Selene? Pode ir lá em cima pedir para o Gareth e o Malthus virem ajudar 

aqui?  

 A menina, mesmo relutante em sair do lado dela, obedeceu sem 

questionar.  



 – Minha mãe está internada como louca no St. Mungus! – disse ela assim 

que Selene sumiu nas escadas – Acha que eu não me importo com isso, Gregory 

Malfoy?!  

  Ele não respondeu. Pegou uma caixa com má vontade do chão e 

começou a pendurar estrelinhas na árvore. Ela começou a fazer o mesmo.  

 – A sua mãe foi levada a força e você sabe onde ela está. – disse ele 

depois de um tempo – Mas meu pai saiu por aquela porta sem ninguém o 

arrastando e eu não faço idéia de onde ele possa ter ido... e seu irmão não fica 

jogando na sua cara que você é a culpada.  

 Meggy pendurou mais um enfeite e ficou olhando tristemente para a 

árvore.  

 – Gregory? – ela o chamou enquanto ajeitava uma estrelinha que estava 

para despencar – Você sabe que a não foi sua culpa a separação de seus pais. 

Seu pai não desistiria de tudo por causa do seu jeito de filho rebelde mal 

compreendido.  

 Gregory fingiu não ter ouvido.  

*** 

Harry finalmente tinha sido liberado do departamento dos Aurors. 

Mesmo na véspera de Natal ele sempre acabava saindo mais tarde que o 

normal. Sua fama, tanto a com que crescera e a que ganhara com anos de 

trabalho, lhe rendia mais cumprimentos em datas comemorativas do que o 

próprio Ministro da Magia.  

Pegando a primeira lareira que encontrou desocupada no hall de 

entrada, ele seguiu direto para o Beco Diagonal. Entrou apressado em uma loja 

de artefatos mágicos e comprou o único presente que faltava para aquela noite. 

Guardou-o bem no bolso do casaco e seguiu para o Caldeirão Furado, de onde 

sairia para a Londres trouxa e para a casa da irmã. Ma ao passar pelo bar, e 

receber mais cumprimentos natalinos dos que estavam ali, ele viu de relance 

um rosto conhecido em um canto. Sem pensar duas vezes, foi direto para lá.  

– Que belo lugar para se passar o natal! – disse Harry ironicamente ao 

chegar na mesa.  

Draco levantou os olhos sem a menos intenção de iniciar uma conversa e 

bebeu o resto do seu Wiskyfire.  



– E então? – Harry sentou na junto da mesa sem ser convidado – Quer 

isso realmente?  

Alguém quebrou um copo no outro lado do bar e mais pessoas entraram 

desejando feliz natal, mas Draco permanecia em silêncio.  

– Eu não acredito no que está fazendo com a Emily! – Harry disse em 

tom de desafio – Você e as crianças são tudo para ela!  

– E, – Draco começou não tirando os olhos do seu copo vazio – O que um 

solteirão como você entende de família, Potter?  

Harry respirou fundo controlando a sua vontade de socar a cara do 

cunhado até ele entender a besteira que estava fazendo.  

– Eu realmente não tive e não tenho uma família como você, Malfoy. Mas 

isso irá mudar. E o seu caso é muito diferente do meu!  

Draco deu uma rápida risada que mais parecia um soluço e mudou sua 

posição na cadeira, deitando os braços sobre a mesa.  

  – E o que quer que eu faça, Potter? Que eu chegue lá carregando um saco de 

presentes e fingindo que não aconteceu nada?  

 Foi a vez de Harry não responder.  

 – Sua irmã me expulsou de casa... Vou voltar para a França.  

 Harry o encarou e disse levantando-se:  

 – Você só tem a perder fugindo. Talvez amanhã seja tarde para vocês 

dois, para seus filhos e para a sua irmã que está em uma situação difícil.  – 

Harry apertou o embrulho dentro do bolso – Eu sempre vou estar do lado da 

Emily e dos meus sobrinhos, não importa o que aconteça! – ele saiu do bar sem 

olhar para trás e Draco, praguejando baixo, pediu outra bebida.  

*** 

Apesar da mesa estar deslumbrante, o humor geral para a ceia de natal não era 

nada animadora.  

Emily ia de um lado para o outro ajeitando qualquer coisa que parecesse ter que 

ser ajeitada. Fred, sentado em uma poltrona com Selene no colo, ouvia a filha 

inventar uma estória com as gravuras que apontava em um livro. Gregory, 

Meggy, Malthus e Gareth estavam sentados no sofá não ousando falar nada 



para quebrar o clima que reinava na casa. E Harry olhava de segundo em 

segundo para o relógio na parede.  

A campainha tocou e em um instante Harry estava de pé.  

– Eu abro! – ele disse já indo em direção a porta, não sem antes tropeçar na 

mesinha de centro da sala.  

– Feliz Natal! – disse uma voz escondida por detrás de montes de embrulhos.  

– Gina! – exclamou Harry procurando não demonstrar tanto a sua ansiedade 

em vê-la.  

– Harry? – Gina virou-se para poder ver quem estava na porta – Eu acreditava 

que eram os donos das casas quem recebiam os convidados para a ceia d natal, 

não seus irmãos.  

– Tanto faz. – disse Harry pegando, ou tentando pegar, os embrulhos. – Entra.  

– Feliz natal! – disse ela para o resto do pessoal enquanto tirava o casaco e 

recebendo o cumprimento de volta.  

– Onde estão a mãe e o pai, Gina? – perguntou Fred.  

– Bom, acho que eles vão passar o Natal com Rony e Hermione. O bebê deles 

resolveu vir antes da hora.  

– Sério? – perguntou Emily dando um sorriso que não parecia forçado – Que 

bom!  

– Mas eles mandaram presentes para todos! – acrescentou ela para as crianças – 

Até para quem não merece tanto, meninos. Cuidado, Harry!  

Harry, ao tentar colocar os embrulhos em baixo da árvore, derrubou todos eles 

e quase que levou a árvore junto.  

– O que há com você, Harry? – perguntou Emily o ajudando a ajeitar os 

embrulhos.  

– Nada. – disse ele – Por que?  

– Não sei. – disse ela desconfiada – Eu só penso que um Auror qualificado 

como você possui um mínimo de coordenação.  

Ele sorriu e disse baixinho:  



– Logo vai saber.  

– Não me diga que...  

Ele fez sinal para ela ficar quieta e acentiu.  

– Bom, - Emily virou-se para os outros e anunciou – Agora que a Gina já chegou 

podemos começar a nossa ceia.  

– Até que enfim. – resmungou Malthus.  

A ceia transcorreu um pouco mais animada, já que Gina fazia o impossível para 

conseguir tal façanha. Mas, na hora dos presentes, os problemas recuaram um 

pouco e as crianças puderam abrir seus presentes com mais entusiasmo.  

Quando só restavam papéis de embrulhos embaixo da árvore, Emily e Fred 

decidiram que já estava tarde e as crianças deveria ir dormir. Mas Harry pediu 

para que esperassem mais um pouco.  

– Acho que tem mais alguma coisa aqui. – ele puxou de trás da árvore uma 

caixinha enrolada em um papel dourado e com um cartão em cima – Esse é para 

a Gina.  

Ela o olhou confusa para a caixinha:  

– Mas eu...   

– É para você, Gina. – Harry entregou com um olhar esperançoso.  

Desconfiada, ela pegou a caixinha e abriu-a.  

– Ah, meu Merlin! – ela exclamou assim que viu um anel com uma pedra azul. – 

Harry, eu...  

– Quer casar comigo, Gina?  

Ela o encarou séria e por uma fração de segundos Harry pensou que tivesse 

feito tudo errado e que ela diria que não. Mas ela sorriu e disse o abraçando:  

– Já era hora!  

– Isso é um sim? – perguntou Meggy.  

Fred afirmou parecendo realmente animado.  



– E ela não podia ter dado uma resposta melhor. – disse Emily – Por que eu sei 

que isso já dura anos.  

– E o melhor, - falou Harry colocando o anel no dedo de Gina – É que esse anel 

muda de cor conforme o humor de quem usa.  

– Eu deveria encarar isso como um motivo para começo de discussão. – disse 

Gina não parecendo contente e Harry olhou depressa para a pedra – Mas, ou 

isso não funciona, ou eu estou feliz demais para ficar zangada.  

– Muito bem, crianças! – Emily pegou Selene que já estava adormecida no sofá - 

Agora sim para a cama! Deixem os seus tios conversarem um pouco.  

– Sei... – disse Malthus – Ei, mãe. Podemos comer mais um pedaço de peru?  

Emily estava prestes a dizer um redondo não, mas em um instante percebeu o 

que o pedido de Harry tinha feito com todos. A casa parecia até mais quente 

agora, assim como o apetite dos meninos. Então ela ajeitou Selene em seus 

braços e liberou a cozinha para um ataque de adolescentes em fase de 

crescimento.  

*** 

- Selene, come mais um pouquinho – murmurou Meggy, tentando dar 

colheradas de comida para a irmã no almoço no dia depois do Natal.  

Meggy havia decidido que iria ficar em casa e não voltaria para Hogwarts esse 

semestre. Sua irmã precisava dela, ainda mais agora que sua mãe estava 

internada.  

Fred entrou na cozinha e atacou um pedaço de peru que sobrara do Natal.  

- Pai, eu precisava falar com você – ela disse e ele encarou-a, com um pedaço 

enorme de peru saindo da boca.  

Ele resmungou algo incompreensível que ela entendeu como um “fale”.  

- Eu não vou voltar a Hogwarts.  

Fred engasgou com a comida e levantou-se, tossindo violentamente. Quando se 

recuperou, olhou-a de novo.  

- O que foi que você disse?!  

- Que eu não vou voltar para Hogwarts esse semestre.  



- Mas... E... Porque? – disse ele, olhando-a preocupado.  

- Selene precisa de mim. Você não pára em casa, tia Emily está passando por 

uma fase ruim, mamãe está internada e Gareth não pode parar os estudos, 

agora que os começou.  

- E por isso acha que tem que ficar? Ora, Emily está bem. Você sabe muito bem 

porque sua mãe foi internada. E eu estou trabalhando duro para tira-la de lá. E 

você vai voltar a Hogwarts sim – ele finalizou, voltando ao seu peru.  

- Mas, pai...  

- Nada de mas – ele resmungou, voltando novamente sua total atenção ao peru.  

Selene estava quase dormindo na cadeirinha de comer e Meggy suspirou, 

irritada.  

- Então você vai me levar para ver a mamãe, lá no St. Mungus.  

Fred encarou-a e suspirou.  

- Você sabe que ela disse que não queria falar com ninguém... e da ultima vez 

eu fui expulso aos berros de lá.  

- Ela vai ter que nos receber – falou Meggy, confiante.  

Fred balançou os ombros.  

- Tudo bem. Eu vou leva-los amanhã lá. Agora coloque sua irmã na cama antes 

que ela caia dessa cadeira.  

E, sorrindo um pouco, Meggy levou a menina para a cama onde ela resmungou 

Rarus, pega.  

*** 

Fred esperou até o último minuto para levar os filho verem a mãe, na esperança 

de que eles desistissem. Mas Meggy bateu o pé e permaneceu firme na sua 

resolução. Então, nas primeiras horas da manhã em que teria que voltar para 

Hogwarts, lá estavam os quatro no S. Mungus com uma autorização concedida 

por Lune.  

Ele sentia um nó no peito. Não tinha mais conseguido falar com Charlotte 

desde a primeira vez que foi visitá-la, mas esperava que ela aceitasse receber os 

filhos sem perder o controle.  



– Ela está bem? – ele perguntou para a curandeira que os conduzia até o quarto.  

A enfermeira encolheu os ombros, como se não quisesse falar o estado dela e 

disse apenas:  

– Estamos seguindo ordens, senhor... – ela retirou o encantamento da porta e 

deu espaço para que entrassem.  

Com o barulho da porta abrindo, Charlotte soergueu-se da cama e os encarou 

espantada. Seus cabelos loiros estavam desgrenhados e o rosto amassado de 

quem acabava de acordar contrastava com as olheiras profundas.  

– Mamãe! – Selene soltou-se da irmã e pulou para cima da cama.  

– ... Selene? – Charlotte balbuciou incerta pegando a menina que procurava 

desesperadamente conseguir um abraço.  

– Mãe! – os outros dois correram também para a cama.  

– Posso falar com o senhor um instante? – perguntou a curandeira olhando para 

os dois lados do corredor para ter certeza de que não havia ninguém mais.  

– Claro. – disse ele dando uma olhada para dentro do quarto e fechando a 

porta.  

– Senhor Weasley, não podemos mais manter a sua esposa dessa maneira. Ela 

não pode continuar tomando essas poções. Não no estado em que está.  

– Que estado? – Fred assustou-se.  

No quarto, Charlotte permanecia incerta do que estava fazendo. Com 

movimentos lentos e imprecisos das mãos, ela tocava nos cabelos dos filhos 

como para ter certeza de que estavam ali:  

– O... que...  

– Não se preocupe, mãe! – disse Gareth decidido – Nós vamos tira-la daqui! 

Vão encontrar o verdadeiro culpado! Papai está cuidando disso!  

Charlotte pestanejou o encarando como se estivesse forçando o cérebro a 

processar o que o garoto tinha dito.  

– Está se sentindo bem, mãe? – perguntou Meggy preocupada.  



– ... Tonta... – disse ela fechando os olhos - ... Soltaram minhas mãos... mas eu 

não sei o que fazer...  

– Estão dopando ela. – disse Meggy furiosa para o irmão – Estão fazendo ela 

ficar doente de verdade.  

– Mãe? – Selene apertou o rosto da mãe com as mãozinhas, fazendo com que ela 

a olha-se diretamente. – Não fica doente.  

– ... não. – disse Charlotte concordando com o pedido da filha.  

Ela soltou a menina e escorregou cada vez mais de volta ara o seu travesseiro, 

fechando os olhos.  

– Não, não dorme, mãe! – pediu Selene balançando a cabeça da mãe, que 

parecia ter perdido os sentidos – Ficam vigiando, mãe! Todo mundo, sabem de 

todo mundo!  

– Selene, não, pára, deixa a mamãe! – Meggy a tirou de cima da cama. – Ela não 

vai te ouvir enquanto estiver assim.  

Selene a olhou como se para comprovar o que a irmã dizia e chegou bem perto 

da beira da cama e do rosto da mãe.  

– Eu sei quem é. – ela murmurou – Agora eu sei, mãe. A pessoa escura.  

– Ela não ouve, Selene. Não adianta falar baixinho.  

– Crianças? – Fred abriu a porta – Temos que ir ou vamos chegar atrasados na 

estação.  

– O que foi, pai? – perguntou Meggy percebendo a palidez de Fred.  

– Na-nada. – disse ele rápido – A curandeira, só me falou que... que as poções 

tranqüilizantes estão mantendo ela calma.  

– Poções retardatárias. – disse Gareth saindo do quarto pisando duro.  

– Não pode permitir isso, pai! – protestou Meggy.  

Fred concordou com o que ela disse, mas não parecia ter ouvido nada.  

Meggy lançou mais um olhar para a mãe adormecida e pegou a irmã pela mão, 

murmurando:  



– Vamos, Selene. Tudo vai ficar bem...  

*** 

A plataforma 9 ½ estava cheia quando Gregory chegou com o irmão e os 

primos. Eles quase se atrasaram graças a Selene, que só faltou se amarrar na 

mala de Meggy para não deixar a irmã voltar para Hogwarts.  

Malthus e Gareth ajudavam Meggy a guardar suas bagagens, e ele avisou que 

iria procurar uma cabine vazia para eles, antes que fossem todas ocupadas. 

Caminhando lentamente, ele olhava uma a uma quando alguém o puxou pelo 

colarinho da camisa para dentro de uma cabine.  

Assustado, ele tentou tirar a varinha das vestes, e olhou para quem o segurava.  

- Draco?  

O homem revirou os olhos e sentou-se no sofá da cabine.  

- Gregory. Como está?  

Ainda surpreso de ver o pai ali, no trem para Hogwarts, ele sentou-se de frente 

para Draco.  

- Você quer saber como mamãe está, não é? – ele disse e Draco bufou – Ela está 

mal, é claro. Por que é que você a deixou?  

- Eu não a deixei! – ele grunhiu, irritado – Ela que me expulsou de casa.  

- E isso te impediu de voltar para ela? Que espécie de marido é você que 

abandona sua mulher e seus filhos quando eles mais precisam? E o que foi que 

aconteceu entre vocês dois?  

Draco olhou fixamente para Gregory, querendo se controlar, mas não 

respondeu à acusação do menino.  

- Eu fiquei sabendo que um dos motivos dessa briga infantil foi porque eu te 

chamo de Draco.  

- Isso não tem nada a ver com a minha briga e de sua mãe! – ele levantou-se 

num salto, assustando Gregory – Mas eu nunca entendi mesmo porque você 

não chama de pai!  

Gregory não moveu um músculo. Estava abobado com a repentina mudança de 

humor do pai. Agora ele reparara como as vestes dele estavam sujas e mal 



cuidadas, e o cabelo desgrenhado, coisa que raramente acontecia. Olheiras 

pretas marcavam os olhos dele e, olhando assim, nem parecia mais o mesmo.  

- Vai falar com ela, Draco... Ela ama você.  

- Se foi sua mãe que mandou você dizer isso, pode dizer a ela que quem não a 

quer mais sou eu! E, além do mais, eu vim aqui me despedir – ele disse, 

virando-se para a janela, parecendo ter recuperado o autocontrole – Eu estou 

indo para a França.  

- França? – Gregory fez uma careta – Vai voltar?  

- Eu cuidarei para que todas as despesas de vocês sejam pagas – ele voltou-se 

para o filho, irritado – E quanto a sua mãe, deixe que ela se cuide sozinha. Ou 

quem sabe Weasley pode ajuda-la, agora que minha irmã está enfurnada 

naquele hospital – ele aproximou-se da porta – Até mais, Gregory.  

E, dizendo isso, ele saiu da cabine, soltando fogo pelas ventas e deixando um 

Gregory irritado para trás.  

- Idiota – Gregory murmurou e fechou a cara, esperando que o irmão e os 

primos chegassem. – Completamente idiota!  

*** 

Draco saiu pisando duro do expresso de Hogwarts. O que aquele pirralho 

achava que ele era? Idiota? Emily o expulsara de casa e não foi procura-lo desde 

então. Não seria ele que iria procura-la.  

- Grande idéia mesmo – ele murmurou para si mesmo, irritado.  

Visitar os filhos tinha sido um grande erro. Não devia ter bebido tanto e criado 

idéias ridícula de despedidas na cabeça. Ele nem sabia o que tinha errado para 

Gregory não chamá-lo de pai. “Eu tinha mesmo que ir até a plataforma de 

Hogwarts, quanta estupidez”, ele pensou, irritando-se cada vez mais.  

De relance, ele viu um vulto passando atrás dele e virou-se rapidamente, com a 

varinha em mãos. Olhou em volta, preocupado. Não havia nada suspeito. 

Guardou a varinhas nas vestes e saiu dali, indo para a plataforma que o levaria 

de volta para a França.  

*** 

– O que acharam? – perguntou Malthus quando o trem já estava em 

movimento.  



Até aquele momento os quatros tinham desabados nos bancos das suas cabines 

e permaneceram absortos em seus próprios pensamentos.  

– Eu deveria ter ficado. – lamentou-se Meggy.  

– O que você poderia fazer? – perguntou Gregory – Ficar dando sermão em 

todo mundo?  

– Com certeza eu ajudaria muito mais do que você! – disse ela entre os dentes.  

– Ah, sim, sim. Para quem você iria pedir ajuda? Para o Ministro?  

– Se fosse preciso eu iria! Eu faço qualquer coisa para tirar minha irmã de lá! Ao 

contrário de você que fala com seu pai e ao invés de convence-lo a volta briga 

com ele!  

– Eu não briguei com ele! Ele que não...  

– CALEM A BOCA VOCÊS DOIS! – gritou Gareth – Será que não dá para dar 

uma trégua pelo menos agora?  

Meggy e Gregory cruzaram os braços e cada um interessou-se em olhar para o 

lado contrário do outro.  

A neve voltou a cair conforme a viajem avançava, e logo se tornou uma 

tempestade.  

Os vidros da cabine estavam embaçados e nada era visível do lado de fora. 

Malthus estava dormindo com a cabeça escorregando pelo canto da janela, 

Gareth lia um livro em silêncio absoluto, Gregory pareci interessado na 

paisagem invisível por que passavam e Meggy escrevia uma carta que 

pretendia mandar par ao pai assim que chegassem na escola. De repente a 

velocidade do trem diminuiu até parar.  

– Por que o trem parou? – perguntou Gareth.  

– Deve ter dado algum defeito. – Gregory limpou o vidro embaçado com a 

manga das suas vestes.  

As luzes se apagaram e gritos foram ouvidos vindo de outra cabine. Meggy 

levantou-se e abriu a porta. Espirou para fora e logo voltou para dentro 

trancando a porta.  

– Fiquem quietos! – alertou ela – Tem alguém vindo para cá!  



Os quatro juntaram-se no fundo olhavam ansiosos para a porta.  

Um vulto apareceu na porta e a forçou. Percebendo que ela estava trancada por 

dentro, o vulto fez um feitiço e a abriu.  

Eles quase caíram para trás quando viram quem era.  

– Pai? – perguntou Meggy abobada – Mas o que está fazendo aqui?  

– Não temo tempo! Venham comigo! O trem está sendo atacado!  

 

Cap  07 - Quem levou as crianças? 

Emily levou um susto quando ouviu a campainha da porta àquela hora. Ela 

desceu as escadas correndo e espiou pela janela para ver quem era. Com um 

aperto no coração, ela abriu a porta.  

– Lune?! O que foi? Alguma novidade? Vão soltar a Charlotte?  

– Não, Emily. Temos mais problemas.  

O tom que Lune falara fez a nuca de Emily gelar e ela esperou, prendendo a 

respiração, que a agente continuasse.  

– O Expresso de Hogwarts foi atacado. – disse Lune de uma vez.  

– Atacado?! Por quem?! Como?! Os meus filhos? Eles estão bem?! E os meus 

sobrinhos?!  

– Todos sumiram.  

O chão desapareceu debaixo dos pés de Emily e ela não conseguiu dizer mais 

nada.  

– Nós vamos encontra-los, Emily! Agora estamos mais perto do que nunca de 

descobrirmos a verdade.  

– Como assim?  

– Não percebe? Nossa principal suspeita não poderia ter feito isso.A Charlotte 

perdeu a noção dos dias e está isolada, não tinha como ter planejado ou 

mandado alguém atacar o trem.  



– É... é mesmo. – murmurou Emily ainda chocada.  

– E eu descobri um meio de fazer Voldemort nos ajudar através de um relatório 

do St. Mungus. Preciso que vocês venham comigo.  

– Nós? – perguntou Emily.  

E Lune apontou para a escada onde Selene, de pijama, prestava atenção em 

cada palavra que elas diziam, abraçada ao seu dragãozinho.  

– Agora. – acrescentou Lune.  

*** 

Apesar de já ser muito tarde, o Lord das Trevas não parecia nem um pouco 

incomodado com a visita de Selene. Os dois conversavam animadamente sobre 

os rabiscos que faziam.  

– Tem certeza que ele pode nos dizer alguma coisa que ajude? – Emily tentou 

sussurrar o mais baixo possível, mas não foi o suficiente.  

– O que quere? – perguntou ele virando para elas e estreitando os olhos.  

As duas se entreolharam e Emily se encostou um pouco mais na parede perto 

da porta, onde permaneciam de pé apenas observando.  

– Precisamos da sua ajuda. – disse Lune sem pestanejar.  

Ele deu uma risada um tanto asmática e exagerada, demonstrando total 

escárnio para com elas:  

– Minha ajuda? Ajudar quem acabou comigo?  

– Ok, Charlotte precisa da sua ajuda. – Continuou Lune determinada a não 

desistir fácil.  

– Ela é uma ingrata traidora! – ele sibilou.  

– Só precisamos de uma informação. Alguém está reconstituindo seus passos 

até o poder.  

– Bom, – ele sorriu desdenhosamente – Como existem crianças querendo ser 

como Harry Potter, também devem existir crianças querendo ser Lord 

Voldemort. – e ele não conseguiu esconder o seu orgulho ao afirmar isso.  



– Pois bem, descartamos a possibilidade de ser a Charlotte essa noite.  

– A Charlotte? – ele deu uma gargalhada muito diferente da primeira – Ela não 

tem mais coragem para fazer isso! Não, não mesmo... não é alguém conhecido.  

– Alguma idéia de quem seja? – arriscou perguntar Emily.  

– Não. – ele a olhou friamente – Confiei apenas em uma pessoa e você foi a 

responsável por estragar tudo... a minha amiga Emily. – resmungou ele com 

amargura – Anos de trabalhos arruinados por que aquela traidorazinha 

arranjou uma amiga. – ele respirou zangado e voltou para os seus desenhos.  

Emily sentiu que havia estragado tudo, ele não falaria mais nada agora.  

– Fizeram minha mãe ficar doente – disse Selene que até agora parecia 

concentrada no que fazia – E levaram a Meggy e Gareth hoje.  

Voldemort continuou como se não tivesse ouvido, mas depois de um tempo ele 

falou:  

– Ela é igual a mãe.  

E não disse mais nada.  

*** 

Em seguida, Lune levou Emily e Selene para o Ministério, e logo na chegada 

foram recebidas por Fred. Lê parecia derrotado, assim como Emily, quando 

recebeu a notícia do ataque do trem.  

– Nós temos... – mas ele foi impedido de completar a informação por Selene, 

que arremeçou-se em seus joelhos – Selene? O que faz aqui? – ele a pegou no 

colo – Emily, as crianças, elas foram...  

– Eu sei, Fred. Por isso estou aqui.  

– Temos os professores que estavam no trem. Estão prestando depoimentos no 

departamento dos aurors. Seu chefe está lá e exige a sua presença.  

Os quatro (Fred não conseguiu soltar Selene do seu pescoço) seguiram para 

onde estavam reunidas as testemunhas. Mas no mesmo instante em que saíram 

do elevador um grupo de WIBs os barraram.  

– Fred Weasley – disse o primeiro deles – O senhor está detido pela Força WIB 

até segunda ordem. Por favor nos acompanhe sem reagir.  



– Eu... o quê? – Fred perguntou apertando mais a filha.  

– Por favor, nos acompanhe. – repetiu o agente.  

– Sob que acusação? – perguntou Lune sem entender o que se passava.  

– Ele foi a única pessoa que não era aluno ou professor de Hogwarts que 

embarcou no Expresso hoje. E ele também foi reconhecido por alguns 

professores.  

– Não pode ser! – disse Emily – O Fred estava comigo na estação! Ele deixou as 

crianças lá e voltou para o Ministério! E, Por Merlin! Por que ele seqüestraria os 

próprios filhos?!  

– É isso que queremos descobrir, senhora. – disse o agente friamente – Pegue a 

criança por favor.  

– Não! – disse a menina.  

– Selene, por favor, fique com a tia Emily, o papai só vai conversar e já volta, 

ok?  

– Não! Vão levar embora! Igual a mamãe! Levaram a Meggy e o Gareth 

também! Até o Gregory e o Malthus levaram! Não vou deixar te levarem, pai!  

Com um aceno rápido de varinha, o agente fez os braçinhos de Selene se 

soltarem do pai e a fez levitar até que Emily a pegasse. E vendo que não tinha 

outra maneira de conseguir o que queria, ela começou a chorar:  

– Não! Não é o meu pai! Eu sei que não é! Ele é mau! Não é o meu pai!  

Mas os agentes não prestavam a menor atenção no que a menina falava entre os 

soluços. Eles materializaram uma algema nos pulsos de Fred e o levaram, sem 

dizer mais nada.  

– Lune. – Emily chamou com a voz fraca a agente que permanecia imóvel, 

processando o que seus companheiros acabaram de fazer – Não tem como ser...  

– Tia Emily! – Selene, fungando, pegou o rosto da tia fazendo com que ela a 

olhasse diretamente – Não é meu pai! Parece ele, mas não é! Ele olha mau para 

gente!  

E pela segunda vez Emily sentiu que o chão faltava,mas só que agora era com 

se tudo desaparecesse em um flash de luz. E o que Selene falava ganhou um 

sentido totalmente novo.  



– Lune! Não é o Fred! É o Jorge!  

– O irmão dele?  

– Irmão gêmeo dele! Ele está trabalhando aqui no Departamento dos Mistérios!  

Lune ficou em silêncio, pensando no que Emily falara e buscando encaixar essa 

nova informação em suas investigações.  

– Temos que falar com o Chefe WIB! – exclamou ela por fim.  

*** 

Enquanto Lune Tentava transmitir a nova denúncia para o Chefe WIB, Emily e 

Selene tiveram que ficar aguardando na sala em que funcionava mais ou menos 

como uma recepção provisórias para os WIBs, e que naquele momento abrigava 

as testemunhas do ataque ao Expresso de Hogwarts. Assim, Emily conseguiu 

algumas informações mais detalhadas sobre o que tinha acontecido.  

Aparentemente, alguém acionou os freios de emergência para parar o trem e 

em seguida desligou as luzes. O tumulto foi geral e ninguém entendia o que 

estava acontecendo. Os professores que também usavam o Expresso  para as 

suas férias de natal tentavam conter os alunos que passavam e repassavam 

informações falsas do que ou o quem estavam atacando. Se bem que ninguém 

atacou realmente. Quando tudo conseguiu ser normalizado, eles passaram 

pelas cabines para ver se estavam todos bem e foi quando deram pela falta de 

quatro alunos. Não havia nenhum vestígio que pudesse indicar o como e o 

porque eles haviam desaparecido. Depois de um tempo alguns começaram a 

lembrar de terem visto um grupo passar apressado pelas outras cabines, e na 

frente, os conduzindo, ia um homem. A menina foi parada por uma professora 

que a advertiu para que ficassem todos em seus lugares, mas ela falou que não 

tinha problema, que aquele era o seu pai.  

Depois de terem certeza de que conseguira toda a informação possível, Emily 

voltou a sentar do lado de Selene, que mantinha o olhar fixo em seus joelhos e 

apertava o seu dragão em um forte abraço.  

– Não se preocupe, Selene. – disse ela para tentar animar a menina – Fui tudo 

um engano e já vão trazer seu pai de volta.  

– Minha mãe também ia voltar... – resmungou ela.  

– Mas agora os dois vão voltar! Já sabemos quem está fazendo essas coisas 

ruins. E vamos achar seus irmãos e seus primos também você via ver.  



Emily sentiu mais uma vez seu coração apertar quando disse isso e não 

conseguiu falar mais nada. Onde estariam Gregory e Malthus agora?  

– Emily! – Lune saiu da sala do Chefe WIB, e parecia furiosa.  

– Então? – Emily levantou-se em um pulo.  

– Ele diz que não temos provas e estamos sendo incoerentes!  

– Como assim incoerentes? – várias cabeças viraram na direção delas e Emily 

procurou falar o suficientemente baixo para que só Lune ouvisse – Eu vi ele 

aqui, no Ministério! Ele pediu para que eu não falasse para ninguém! Ele foi um 

dos motivos para eu ter me... ter me separado de Draco! É só mandar alguém ir 

chamá-lo no departamento dos Mistérios, ele é um inominável!  

– Não, Emily. – Lune cruzou os braços e continuou, olhando em volta com uma 

expressão ameaçadora para os curiosos que apuravam os ouvidos para 

conseguir captar alguma coisa – Ele não trabalha aqui no Ministério e não 

temos registros dele aqui nos últimos meses. Atualmente Jorge Weasley está na 

Bulgária e o Chefe WIB pessoalmente o chamou à lareira, e ele respondeu ao 

chamado! Ele está na Bulgária, Emily!  

– Não pode ser! Eu almocei com ele, nós conversamos sobre como estava a 

família dele!  

Agora todos da sala estavam abertamente prestando atenção nas duas. Lune, 

mais furiosa ainda, puxou Emily até um canto afastado, onde ninguém poderia 

ouvir mais do que sussurros.  

– Tem certeza de que era realmente o Jorge?  

– Está querendo perguntar se não era o Fred? Claro que não! Lune, nós 

convivemos juntos todos esses anos! Acha que logo eu não seria capaz de 

perceber que ele era uma pessoa que eu conhecia há anos?!  

Lune suspirou cansada e admitiu:  

– Fred esteve todo o tempo conosco desde que começamos as investigações... 

Há possibilidades de estarem usando poção Polissuco. Mas quem faria isso?  

– O que vamos fazer? – perguntou Emily lançando um olhar para Selene que 

conversava com uma das professoras que havia prestado depoimento.  

– É duro admitir isso, mas precisamos de uma ajuda que eu recusei desde o 

começo.  



– Que ajuda?  

– Precisamos da Charlotte.  

– Mas ela está dopada! Não vai nem nos reconhecer.  

– Ela não está mais. Os curandeiros se recusaram a continuar dando as 

dosagens exigidas pelo departamento WIB.  

– Recusaram?  

– Não sei dos detalhes, mas o fato é que ela está normal e tentando 

desesperadamente fugir. Temos que tira-la de lá!  

– E como exatamente vamos fazer isso?  

– Tenho uma autorização oficial que permite a minha entrada para uma 

eventual interrogação a qualquer hora.  

– Mas é uma autorização para entrar e não sair.  

– As nossas investigações oficiais não nos levaram além do que tínhamos 

quando detemos a Charlotte e, se ninguém quer se arriscar a fazer algo sem 

autorização, eu me arrisco! Já fiz coisas bem piores do que desafiar meus 

superiores! Vamos para o hospital!  

– Mas, e a Selene? – Emily perguntou olhando para a menina que estava 

mostrando o seu dragão para uma moça com mechas rosas no cabelo.  

– Podemos deixá-la aqui.  

– Aqui? Sozinha? – espantou-se Emily.  

– Sim. Emily, aqui é o departamento WIB, está cheio de WIBs. E, além do mais, 

ela é comportada. Se nós pedirmos ela vai ficar sentadinha ali até voltarmos, o 

que não vão demorar muito se usarmos as lareiras do hall.  

Emily pensou e acabou concordando;  

– Certo. Vou falar com ela.  

Ela seguiu até onde Selene estava sentada e se abaixou-se para ficar do tamanho 

dela:  



– Selene, nós vamos precisar ir falar com a sua mãe agora. Você ficaria aqui 

quietinha até a tia Emily voltar?  

A menina balançou em sinal afirmativo o rostinho sardento e perguntou 

baixinho:  

– Vão trazer a minha mãe?  

– Eu... vamos tentar querida. Mas você tem que me prometer que não vai sair 

dessa cadeira, ok?  

– Nem para beber água?  

– Beber água pode, mas volte rapidinho.  

– Ok... e ir no banheiro rapidinho também?  

– Também. – Emily riu.  

Ela afirmou mais uma vez com a cabeça e Emily lhe deu um beijo na testa antes 

de sair junto com Lune em direção ao elevador.  

*** 

Os curandeiros não esconderam as suas insatisfações com a prisioneira que 

eram obrigados a manter pelo ministério. Além das tentativas de fuga, 

Charlotte tinha azarado a maioria dos que haviam tentado sugerir que ela 

esperasse pacientemente até que o Ministério tomasse alguma decisão e que já 

era muito eles terem parado de lhe dar as poções. E não foi de bom humor que 

ela recebeu Lune e Emily:  

– Se pensam que vão me convencer a não fugir daqui, estão redondamente 

enganadas!  

– Charlotte, calma. – pediu Emily, falando baixo por precaução, depois que 

Lune fechou a porta – Vamos tirar você daqui!  

Charlotte abriu a boca para rebater com uma resposta ofensiva, mas parou a 

meio caminho:  

– ... vão?  

– Escuta. – disse Lune – Alguém levou os seus filhos e os da Emily.  

– Levou? Como assim?  



– Do expresso de Hogwarts, foram seqüestrados. Testemunhas acusaram o seu 

marido e ele foi preso.  

– Preso? O Fred? Como assim? O que está acontecendo lá fora?! Onde está a 

Selene?!  

– Ela está segura no Ministério. – disse Emily rápido para acalmar a amiga.  

– Mas porque Fred faria isso? – perguntou Charlotte perplexa.  

– Não foi ele. – disse Emily – Foi o Jorge!  

– O Jorge? Por Merlin! Vocês deveriam estar aqui dentro! Expliquem direito.  

– As testemunhas reconheceram o Fred, mas ele esteve esses tempo todo 

trabalhando no Ministério junto com os WIBs. Sabemos disso, mas devemos 

mantê-lo retido até...  

– Encontrarem a pessoa certa. – Charlotte interrompeu Lune – Foi o que 

disseram quando me prenderam aqui, não foi?  

– Emily, – continuou Lune fingindo que não tinha escutado – disse que falou 

com Jorge. Mas ele está na Bulgária.  

– Eu o vi! – defendeu-se Emily – Ele me pediu par anão contar nada para 

ninguém. Estava trabalhando no Ministério, ajeitando a sua vida e no momento 

certo ele iria procurar a família.  

– Ele estava trabalhando no Ministério? – perguntou Charlotte – Como que Fred 

nunca ficou sabendo disso?  

– Ele era um Inominável.  

– Ele não pode ser um Inominável. – afirmou Charlotte – Ele tentou uma vez, há 

anos, mas foi recusado. Não é qualquer um que pode entrar no departamento 

dos Mistérios. O bruxo precisa estar envolvido com algo que... que... que é 

misterioso para o departamento de Mistérios, entendeu? Eu sabia os segredos 

de Voldemort, ele só queria entrar lá.  

– Aí está o nosso problema, Charlotte. Se não foi seu marido, nem o irmão dele, 

quem era aquele no trem?  

– Ah, sim eu vou saber! – respondeu ela furiosa – Estou trancada aqui sendo 

informada diariamente sobre tudo o que acontece além hospital!  



Lune respirou fundo e continuou sem pestanejar:  

– Sua filha disse que estava tudo bem, que ele era o pai dela.  

– Maldição Imperius. – sugeriu Charlotte.  

– Uma pessoa sozinha não conseguiria manter quatro maldições, mesmo sendo 

em crianças. – disse Lune. – Desconfiamos de Poção Polissuco, mas só 

desconfianças não levam a nada.  

– Sério? – perguntou Charlotte ironicamente. – Foi por isso que resolveu vir 

aqui me libertar?  

– Não será bem uma libertação. – informou Emily – Vamos ajuda-la a fugir.  

– A porta está aberta e os feitiços foram removidos por que sabem que não há 

necessidades deles enquanto eu estiver aqui.  

Charlotte revirou os olhos e Lune deu um meio sorriso, continuando:  

– Você deve nos estuporar, sair do hospital e sumir. Vá para um lugar onde 

ninguém a ache facilmente e comece a investigar. Tente nos avisar quais serão 

seus próximos passos. Enquanto isso, estaremos buscando apoio e tentando 

resolver as coisas legalmente. Tome.  

Lune tirou das vestes a varinha de Charlotte que ela retirara das seção de 

confiscados do departamento Auror.  

– Sei, eu ficou com o trabalho sujo. – riu-se Charlotte – Desde os tempos de 

escola eu não recebo uma tarefa assim.  

– Vou contar até três, ok? Um, dois...  

– ESTUPEFAÇA!  

 

Cap  08 - Tempos escuros virão 

Depois de reanimadas, Lune e Emily passaram por exaustivos interrogatórios, 

onde a agente mentiu tão bem que a idéia de uma poção da verdade nem foi 

mencionada. Lune falou que usaria o fato de que Charlotte não sabia do 

seqüestro das crianças e da prisão do marido para testa-la e ver se ela não 

acabava denunciando-se, e que levara Emily como testemunha.  



Elas foram liberadas logo, mas tentaram ficar o máximo que puderam para ter 

certeza de que tinham perdido a pista da fugitiva. Enfim, voltaram para o 

Ministério.  

 – Agora só nos resta esperar e ficarmos atentas à qualquer sinal dela ou sobre 

ela. – disse Lune enquanto saia do elevador para o departamento dos Aurors.  

– Será que devo contar para o Fred? – perguntou Emily.  

– ... se ainda estiver aqui.  

– Como assim?  

– Emily, testemunhas o acusaram! Aqui ele não vai ficar. Já devem ter o levado 

para Azkaban.  

– Azkaban?! Mas... não podem leva-lo! Não foi ele!  

– Não? Bom, Charlotte também não era, e olha como ela conseguiu livrar-se do 

aprisionamento.  

Emily parou de repente e olhou em volta. Assustada, murmurou:  

– Onde está a Selene?!  

Lune também procurou pela sala onde a haviam deixado a menina e não a viu 

em lugar algum.  

– Ela pode estar no banheiro. – sugeriu Lune.  

Emily procurou em todos os banheiros, todas as salas, todos os departamentos, 

todos os andares do Ministério. Pedia para todos que encontrava no caminho se 

não tinham visto, mas ninguém parecia ter notado uma menininha loira de 

cinco anos passeando sozinha no meio de bruxos adultos importantes.  

Desesperada e sem saber o que fazer, Emily voltou para o departamento Auror, 

onde Lune discutia com seus colegas.  

– Não somos babás, Lune! – disse um deles irritado – Como iríamos saber que a 

menina não era parente de alguma testemunha que veio busca-la?!  

– Descobriram onde ela está? – perguntou Emily interrompendo.  

– Sim. – disse Lune lhe entregando um pergaminho – Ela está junto com os 

outros. E agora temos a prova de que não foi o Fred!  



Emily pegou a carta e a leu surpresa.  

*** 

Charlotte lançou um olhar furioso para as pessoas que a encaravam 

abertamente e faziam comentários aos sussurros sobre ela. Pegar uma condução 

trouxa não era uma opção muito agradável, mas seria perfeita para chegar onde 

queria sem levantar suspeitas...ao menos a atenção de outros bruxos.  

Depois que estava longe o suficiente do hospital para aparatar, sua escolha mais 

segura foi a casa de Emily. Sabia que àquela hora somente os elfos estariam lá, e 

eles a consideravam da família, portanto não haveria problemas. Ela trocou a 

roupa do hospital por roupas trouxas de Emily e pegou notas de dinheiro 

trouxa que ela achava que seriam o suficiente para sair da cidade. Mas agora 

dentro do metrô, ela percebeu que poderia se passar por trouxa pra os bruxos, 

mas os trouxas não tinham uma visão muito simplificada deles mesmos.  

Ela ouviu um menininho perguntar para a mãe:  

– Por que aquela mulher está usando um roupão rosa, mamãe?  

– Quieto, filho. Não a olhe nos olhos que ela pode ficar zangada e querer pegar 

você!  

O menino, assustado, ficou olhando para o chão durante o resto do percurso.  

Ela havia pedido informação para um guarda antipático que mal conseguia 

segurar o riso para falar com ela. Pelo que ela pôde entender, devia descer na 

próxima parada.  

Se quem estava por trás dessa confusão toda pretendia ser como Voldemort 

fora, ele com certeza passaria pela antiga morada do Lord das Trevas. E lá, 

encontraria coisas que não interessavam aos aurors, mas que poderiam lhe ser 

muito úteis. Ela só precisava verificar se ele conseguira descobrir a entrada 

subterrânea, que não estava mais protegida por feitiços e encantamentos, mas 

ficava bem escondida.  

Depois de andar um bocado, quase ser atropelado por um “desprezível carro 

esportivo trouxa”, ser alvo de bexigas de água de meninos trouxas (que ela só 

não transformou em corvos vesgos para não denunciar-se para os WIBs que 

deviam estar a procurando), Charlotte chegou ao caminho de terra recoberto 

por mato que levava até a mansão.  Logo ela a avistou, e para a sua surpresa ela 

ainda estava de pé e coberta por uma vegetação de mais de dezesseis anos, mas 

firme e forte em seu abandono e esquecimento.  



Ela olhou em volta pelo terreno. Conhecerá cada canto daquela propriedade, 

mas agora tudo parecia um sonho distante de criança.Desde que passara a ser 

uma Malfoy, procurará apagar suas lembranças tristes daquele lugar, mas 

chegara logo a conclusão de que não seria tão fácil. E agora precisava 

novamente recorrer a elas para encontrar a entrada escondida pelas mudanças 

do tempo.  

Assim que encontrou o alçapão, ela pegou a varinha escondida no roupão e 

desceu os quatro lances de escadas que levavam até o lugar onde Voldemort 

desenvolvia todos os seus planos. Acendeu a varinha pode ver a grande sala 

bagunçada e coberta por poeira. Haviam ratos correndo pelas estantes repletas 

de livros mofados e um cheiro ruim infectava toso o ar.  

Cobrindo o nariz para poder concentrar-se mais em encontrar algo, Charlotte 

começou a vasculhar o local verificando se alguém estivera ali recentemente. 

Estava abrindo as gavetas de uma escrivaninha quando uma explosão forte veio 

do outro lado da sala. Ela agachou-se atrás da escrivaninha instintivamente, 

mas o único som que ouviu depois da explosão foi um estralar de chamas. Ela 

levantou-se com a varinha em punho e viu que as chamas, inteiramente 

vermelhas e quase sem luz, vinham da lareira, mas esta não tinha nada para 

queimar.  

Cautelosamente, ela aproximou-se das chamas.  

– Ora, ora. Não deveria estar aprisionada em uma ala de segurança máxima, 

Charlotte?  

Ela olhou em volta iluminando cada canto da sala. Não havia ninguém lá.  

– Não procure, não vai ver ninguém.  

– Quem é você? – perguntou Charlotte para as chamas, percebendo que a voz 

vinha dali.  

– Ainda é muito cedo para apresentações... mas posso deixar uma pista. Penso 

que irá gostar disso.  

Houve outra explosão. As chamas aumentaram de tamanho e intensidade e 

então diminuíram. Então antes de se extinguirem expeliram um papel dobrado, 

que caiu nos pés de Charlotte.  

A única luz na sala voltou-se a ser a da varinha de Charlotte. Ela pegou o papel 

do chão, desdobrou-o e leu:  



– Uma grande fogueira, a aprendiz deve fazer. Só que dessa vez de dentro da 

casa, ninguém irá correr... Ah, por Merlin!  Emily!  

*** 

 – O que acha que eles querem com a gente, Meggy? – perguntou Gareth 

sentado no chão tentando distrair-se jogando uma pedra para cima.  

– Não está na cara? – disse Gregory da sela que estava com irmão bem em 

frente a cela de Meggy e Gareth – Temos algum poder especial que nossos pais 

escondem de nós! O pai de vocês pode não ser grande coisa, mas a tia Charlotte 

foi uma comensal perigosa! E minha mãe e meu tio escaparam do grande Lord 

Voldemort com apenas marcas. É claro que devemos ter algo poderoso no 

sangue.  

– Pára de falar asneira, Gregory! Não temos nada de especial além do que 

qualquer bruxo tem!  

– Isso é o que você pensa!  

– Calem a aboca vocês dois! Já chega estarmos presos aqui e ainda temos que 

aturar essas discussões! – reclamou Malthus.  

Os quatro ficaram em silêncio. Meggy escorada na parede abraçando os joelhos, 

Gareth  brincando com a pedra, Gregory emburrado resmungando e Malthus 

escorado nas barras de ferro da sela olhando para o chão pensativo. Não faziam 

a mínima idéia de onde estavam ou de como acabaram ali. Depois que saíram 

do trem alguém os estuporara e quando acordaram já estavam presos ali.  

– Será que estão preocupados?... os nossos pais? – murmurou Malthus.  

– Hunf! Draco deve estar na França já e nem sonha em saber como estamos! – 

falou Gregory amargo.  

– E nossa mãe nem consegue lembrar que tem filhos... – disse Gareth.  

– E a Selene deve estar chorando sem parar... – acrescentou Meggy.  

De repente eles ouviram um barulho de fechadura abrindo e uma pessoa 

encapuzada apareceu. No mesmo instante, correntes prendendo os braços e pés 

das crianças ficaram visíveis. A pessoa parou em frente a cela onde estava 

Gregory e Malthus e disse apontando par ao mais velho:  

– Você! Vem comigo.  



Como se a frase fosse um comando, as correntes de Gregory começaram a puxa-

lo em direção às grades, que desapareceram por um momento e ele pôde 

passar.  

– Gregory! – Meggy gritou correndo para as grades junto com o irmão.  

– Deixa ele em paz! – berrou Malthus tentando inutilmente pegar o irmão com 

os braços – O que vão fazer com ele? Gregory!  

O garoto debatia-se muito, mas com um aceno de varinha do encapuzado, as 

correntes enrolaram-se com mais força e ele não conseguiu mais se mover. Os 

outros gritavam e protestavam todos ao mesmo tempo e irritado, o encapuzado 

ordenou:  

– Silencio!  

Os três ficaram mudos, embora suas bocas ainda mexiam-se nervosamente, 

enquanto Gregory era arrastado para algum lugar desconhecido.  

*** 

Emily estava sentada, ouvindo Lune dar ordens para os aurores e tentando 

associar tudo o que tinha visto até agora, mas não conseguia chegar a uma 

conclusão. Como dizia o pergaminho que haviam encontrado no Ministério, 

Selene estava bem junto com os irmãos, mas não queria dizer que estava a 

salvo.  

Seu pensamento foi cortado por Lune que sentou-se ao lado dela, agitada.  

– Debaixo dos nossos narizes! – ela exclamou furiosa – Isso sim é um absurdo!  

– Ninguém tem idéia de quem a pegou? – perguntou Emily mais desanimada 

do que nunca – Alguém tem que ter visto alguma coisa.  

– Não. – Lune balançou a cabeça negativamente – Aquela professora estava com 

ela, aquela com cabelos rosa, disse que ela ainda estava aqui quando ela foi 

embora e que não viu ninguém estranho entrar.  

Antes que Emily pudesse comentar a respeito, uma coruja pairou por cima dela, 

largando uma carta com um símbolo que ela conhecia de muito tempo atrás.  

Rapidamente abriu o envelope pardo, e seus olhos percorreram a carta 

minuciosamente.  

– O que foi, Emily? – perguntou Lune estranhando a reação da amiga.  



– Eu... eu nem sabia que...  

A carta era de uma clínica na França, onde Draco havia trabalhado por muito 

tempo. Emily não sabia que ele estava voltando para lá, mas. De acordo com a 

carta, era para ele ter chegado há alguns dias, mas desde o último contato não 

tiveram mais notícias dele. Assim sendo, resolveram mandar uma carta para 

ela.  

– Emily? – Lune pegou a carta das mãos dela, que ainda estava em choque.  

Haviam dois motivos para estar daquele jeito. O primeiro era que Draco havia 

sumido e o segundo, que ele realmente iria embora, deixando-a. Tentando não 

parecer tão desconcertada com a notícia, ela olhou para Lune, que parecia 

preocupada.  

– Draco desaparecido? Temos que averiguar isso! Se ele sumiu também... não 

quero nem pensar – Lune voltou-se para alguns aurores presentes – Tentem 

localizar o Sr. Draco Malfoy! Precisamos ter certeza que ele está bem.  

Dois aurores saíram atrás de informações e Lune encarou Emily que, não 

agüentando o olhar da amiga, colocou a cabeça entre as mãos.  

– Meus filhos, meus sobrinhos, meu ma... ex-marido. Será que é minha vida que 

querem destruir?!  

– Não, Emily, não fale assim! Isso é coisa de algum lunático que quer se tornar 

no novo Voldemort!  

– Tempos escuros virão! Exatamente como ela disse.- murmurou Emily prestes a 

começar a chorar.  

– Quem disse? – perguntou Lune.  

– A Kira. A profecia dela. Só que ela tinha me dito para não se preocupar, que 

eram marcas da sua descendência. Que aquilo estava ocorrendo bastante com 

ela e que até agora elas não tinham feito nada mais além de espantar suas 

cliente.  

– Profecia? – Lune pareceu preocupada – Teve uma profecia?  

– Sim. Foi antes das aulas começarem.  

– E o que ela dizia? – perguntou Lune muito séria não parecendo acreditar que 

aquilo fosse uma coisa para não se preocupar como disse a própria profetiza.  



– Tempos escuros virão, foi uma das últimas frases... e-eu não lembro muito bem. 

Não consigo me concentrar agora.  

– Precisamos arquivar essa profecia e estuda-la. Venha, Emily. Acho que temos 

uma chance!  

 

Cap  09 - Decifrando a Profecia 

– Muito bem, Emily. Está calma agora? – perguntou Lune enquanto ajeitava 

uma pequena esfera em um pequeno suporte na frente da amiga.  

– Eu... estou. – respondeu Emily sentando-se na mesa, mas não parecendo ter 

muita certeza se estava calma.  

Elas estavam em uma sala fechada no departamento Auror. Lune, como WIB, 

tinha permissão para arquivar profecias, e era exatamente isso que ela estava 

prestes a fazer.  

– É muito simples. Tudo o que tem que fazer é se concentrar. – ela sentou-se na 

mesa – Coloque a mão da varinha em cima da esfera e concentre-se na profecia. 

Quando conseguir passá-la para cá, podemos analisar tudo o que ela diz. Está 

pronta?... tente.  

Emily encarou a esfera na sua frente e esticou sua mão para ela, mas parou no 

meio do caminho:  

– Só que eu não lembro de toda a profecia!  

– Mas ouviu toda ela, não? Isso é o suficiente. Ela está aí em algum lugar da sua 

cabeça e a esfera é encantada para encontrá-la. Concentre-se.  

Emily respirou fundo, colocou a mão sobre a esfera e fechou os olhos. Tentou 

trazer a imagem mais nítida possível que tinha daquele dia. Kira e ela 

conversando na loja, Charlotte correndo atrás de Selene e então...  

A esfera começou a brilhar intensamente, mas ela não abriu os olhos e parecia 

não ter percebido isso. Somente Lune observava atentamente tudo o que estava 

acontecendo. Uma fumaça fina começou a aparecer girando dentro da esfera e 

logo ela ganhou mais espessura, até preencher todo o recipiente. Então a luz 

sumiu diminuiu até restar apenas um brilho fraco da fumaça lá dentro.  

– Perfeito! – exclamou Lune fazendo com que Emily abrisse os olhos assustada.  



– Pronto? – perguntou a outra surpresa, tirando a mão da esfera e olhando a 

fumaça que não havia antes.  

– Vamos ouvir. – Lune tocou na esfera com a varinha e a fumaça começou a 

borbulhar. Ela passou pelo vidro e ergueu-se no ar, adquirindo forma. Logo 

uma Kira transparente como um fantasma estava diante elas e começou a falar 

com a voz rouca:  

– Um novo mal vem. Não tão abrangente quanto o outro, mas será se as trevas cobrirem 

aqueles que não acreditam. A verdade será subjugada pela duvida. O amor será 

rebaixado. A pior escuridão é aquela que cega nossos corações. E quando os corações 

ficam escuros, tempos escuros virão.  

Então a fumaça voltou para dentro da esfera e recomeçou a girar 

tranqüilamente. Elas ficaram em silêncio por alguns instantes, então Emily 

repetiu:  

– Quando os corações ficam escuros, tempos escuros virão... O que ela quis 

dizer com isso?  

– A verdade será subjugada pela dúvida e o amor rebaixado... – murmurou 

Lune pensando.  

– Verdade! – exclamou Emily como se lembrasse de algo – Dúvidas! Não 

acreditaram na Charlotte! Duvidaram de que ela estava falando a verdade e por 

isso a internaram. Ninguém acreditava na pessoa escura que a Selene falava que 

via. Não acreditaram no Fred quando o prenderam. E... o Draco não acreditava 

mais em mim...  

– O amor será rebaixado. – repetiu Lune compreendendo o raciocínio da outra.  

– Nós já não estávamos mais levando em conta o amor. Nossos problemas 

estavam sempre na frente... Esses são os corações escuros? Os nossos?  

– Um novo mal, não tão abrangente quanto o outro, mas será se as trevas 

cobrirem aqueles que não acreditam... Percebe, Emily? Esse sujeito não está 

agindo exatamente como Lord Voldemort. Ele não está declarando-se para toda 

a comunidade bruxa. Não há pânico e terror como houve um dia. E nós estamos 

agindo exatamente como ele quer! Vocês estão desunidos e distantes e, 

portanto, são mais fáceis de serem derrotados. Ele sabe que o grande erro de 

Voldemort foi deixar a Charlotte criar todos esses laços de amizade, 

principalmente com você.  

– Então... o que temos que fazer é nos unir?  



– Exatamente.  

– Como?  

– Vamos fazer como fizemos à dezesseis anos atrás! Vamos nos unir e encontrar 

as crianças!  

*** 

– EU QUERO FALAR COM ELA AGORA! – gritou Chrisbell furiosa.  

– Não pode entrar aqui assim, Chrisbell! – disse Harry entre os dentes tentando 

impedir a garota de passar – Tem noção de que isso aqui é o Ministério da 

Magia? Não posso deixá-la passar assim! 

– Nem se você fosse o próprio Ministro da magia me impediria, Potter! Preciso 

falar com a sua irmã imediatamente!  

Vários bruxos que estavam no hall de entrada do Ministério pararam para ver o 

que estavam acontecendo.  

– Então me diga o que você quer que eu... O que ele está fazendo aqui?! – 

perguntou Harry apontando para o alagatus branco atrás da garota que 

começou a rosnar ameaçadoramente para ele.  

– Vai me deixar passar ou não? – perguntou ela em um tom nada amigável 

sacando a varinha e apontando para o nariz dele.  

– Você é louca, Chrisbell?! – perguntou Harry chocado ao mesmo tempo em que 

vários aurors também sacaram suas varinhas e cercaram a garota.  

Ela respirou furiosa ao ver que estava a ponto de ser presa e abaixou a varinha.  

– Harry? O que foi?  

– EMILY! – Chrisbell esqueceu-se completamente dos aurors altamente 

treinados que a cercavam por ter ameaçado um superior deles e correu até a 

cunhada.  

– O que faz aqui, Belly?  

– Problemas. – disse ela – Problemas sérios com a tampinha.  



Emily ficou feliz em perceber que Chrisbell, apesar de ser um pouco chamativa, 

sabia agir com cautela na hora de falar. Tampinha era como Draco chamava a 

irmã mais velha quando queria deixá-la irritada.  

– Aqui, olha. Acho que ela andou caçando gnomos de novo.  

Entendendo o jogo dela, Emily agachou-se junto com a garota e agiu como se 

estivessem analisando a pata do alagatus.  

– O que foi? – sussurrou ela perguntando.  

– Ela mandou um recado pelo Lumus. Descobriu onde eles estão.  

Emily levantou-se e dirigiu-se ao irmão.  

– Harry, vamos ter que sair. Chrisbell, Lune e eu. – e acrescentou discretamente 

– Temos uma pista. Fique atento e não deixe que os aurors e WIBs nos sigam.  

– Emily, espera! Antes eu preciso que a Lune venha comigo. Ela logo encontrará 

vocês.  

– Não demore, por favor.  

*** 

– Como ela conseguiu chamar o Lumus? – perguntou Emily baixo e olhando 

para os lados assim que elas saíram pela cabine telefônica seguidas pelo 

alagatus.  

– Lumus tem um elo mágico com a dona, assim como a Obliviate tinha. A 

devoção dos animais mágicos também passam de pais para filhos, como os 

elfos.  

– Hum... vamos nos afastar daqui. Alguém pode sair e nos ouvir falando.  

Elas foram para a esquina e ficaram protegidas por uma caçamba cheia de lixo.  

– Aqui. – Chrisbell tirou um pedaço de pergaminho todo amassado do bolso – 

Está meio babado porque ela deu ordens para ele esconder bem.  

Emily pegou o pergaminho e leu o que estava escrito com letras escarlates.  

– Uma grande fogueira a aprendiz deve fazer. Só que dessa vez, de dentro da 

casa ninguém irá correr. – e embaixo havia algo rabiscado às pressas – Você 

fugiu daquela vez, Emily. Temos que ir até onde Voldemort pensou que tinha te 



matado... A casa onde meus pais me esconderam! – exclamou Emily – É claro! 

Ele está imitando os passos de Voldemort, mas não quer cometer os mesmos 

erros... Naquele dia ele usou a Charlotte, para iniciá-la como aprendiz. Mas 

quem será a aprendiz dessa vez?  

– A Selene. – disse uma voz atrás delas.  

Emily quase pulou com o susto e virou-se já segurando firmemente a varinha 

no bolso do casaco. Mas respirou aliviada assim que viu quem era:  

– Fred! Está livre!  

– Eu não conseguiria levar a Selene para junto dos outro estando preso. O Harry 

conseguiu com que me libertassem. Só que minhas ordens são ajudar a Lune a 

encontrar a Charlotte o mais rápido possível.  

– E é isso que vamos fazer. Então, o que conseguiu, Emily? – perguntou Lune 

que estava logo atrás dele.  

– Charlotte nos enviou isso! – ela entregou o pergaminho para a agente.  

– E... você sabe onde fica esse lugar? – perguntou ela assim que terminou de ler.  

– Não bem ao certo. É afastado, mas com certeza a Charlotte estará por perto e o 

Lumus saberá encontrá-la.  

– Então vamos. Chrisbell será a nossa ponte de ligação com os outros agentes. 

Assim que encontrarmos o esconderijo, mandamos o alagatus de volta para 

mostrar o caminho.  

– Eu quero ir junto! Quero ajudar! Todos os meus sobrinhos estão lá!  

– Chrisbell, você vai nos ajudar e muito se ficar. Qualquer coisa avise o Harry, 

está bem?  

Ela suspirou derrotada e disse:  

– Mas eu vou junto com ele!... – então passou a mão pela cabeça do alagatus que 

ronronou como se fosse um gatinho – Tragam todos de volta, por favor. Eu não 

sei o que faria se algo acontecesse com aqueles pestinhas.  

– Pode deixar, Bell. – disse Fred – Esse cara já foi longe demais! Não vamos 

deixar barato!  

*** 



Charlotte pisou cautelosamente na neve e se escondeu atrás de uma árvore, o 

que não garantia que ela já tivesse sido vista. Era exatamente aquele o lugar que 

ela lembrava. Lá estava ainda a queimada e parcialmente inteira casa onde 

Emily se escondera com a sua babá durante algum tempo.  

Em toda aquela região não havia uma viva alma, tanto trouxa quanto bruxa. 

Mas ela sentia que havia magia naquele lugar. Uma sensação forte, assim como 

a que se tinha quando se entra nos terrenos de Hogwarts ou no Beco Diagonal.  

Não havia dúvidas, ela teria que entrar lá. Mesmo sabendo que ser uma 

armadilha, ela também sabia que esse seria o único meio de saber quem estava 

por trás de tudo isso.  

Um ruído veio de trás dela e Charlotte virou-se rapidamente já com a varinha 

em punho e deparou-se com Emily.  

– Sabia que encontraria esse lugar. – disse ela baixando a varinha.  

– É. – Emily olhou em volta com uma expressão de quem não estava nada 

contente em estar onde estava – Eu só lembrava dele dos meus sonhos... e não 

eram bons sonhos.  

– Viu algo? – perguntou Lune aparecendo logo em seguida.  

– Charlotte! – Fred apareceu também e correu até a esposa a abraçando – Você 

está bem? Não aconteceu nada? Não se machucou?  

– Calma, Fred! Eu fui uma comensal! Não quebro assim tão fácil.  

– Eu sei, mas... – ele pensou melhor no que dizer e continuou – Tome cuidado, 

por favor.  

– Aqueles WIBs imbecis prenderam você também? – perguntou ela estranhando 

a reação do marido.  

– Também adoro ex-comensais, Charlotte. – disse Lune sarcástica – Mas vamos 

deixar essas brigas antigas para depois. Conte o que sabe.  

Charlotte contou sobre a fogueira misteriosa que lhe entregou a pista e Emily 

contou sobre a profecia.  

– Então vamos fazer logo o que ele quer. – Charlotte encarou Lune por um 

instante e perguntou a contra gosto – Avisamos os WIBs ou resolvemos tudo 

sozinhos?  



E resposta, Lune chamou o alagatus que estava atrás deles e disse:  

– Volte para a Chrisbell e a traga até aqui.  

Lumus abriu as grandes assas e decolou em um vôo silencioso.  

– Vamos. – continuou ela tomando a frente e rumando ao casebre.  

Aparentemente, da antiga construção sobrara apenas paredes parcialmente 

destruídas por um fogo suspeito. Não havia uma porta na entrada e o teto tinha 

desabado quase por inteiro.O chão estava repleto de neve e entulhos.  

– Ali. – Emily apontou para uma porta a esquerda deles – Era o quarto.  

Fred, com a varinha em punho, chutou a porta, arrancado-a das dobradiças 

podres e a fazendo cair com um estrondo no chão. Não havia nada lá dentro 

também.  

– Não tem nada aqui. – disse Emily entrando junto com os outro para poder ver 

melhor – Eles não estão aqui!  

– Calma, Emily. – disse Charlotte – Escuta...  

Nesse instante, o chão começou a tremer.  

– Fiquem juntos! – alertou Lune.  

Mas já era tarde demais. O Chão sumiu por debaixo de seus pés e os quatro 

caíram na escuridão.  

*** 

Charlotte abriu os olhos devagar e se deparou com um teto de pedra escura, 

como o de uma caverna. Ela levantou-se com cautela e olhou em volta. O lugar 

estava escuro, mas não deixava dúvidas de que era algum lugar subterrâneo. 

As paredes eram de pedras escuras encaixadas desalinhadamente umas nas 

outras. Haviam duas velas com chamas vermelhas que flutuavam cada uma em 

um canto, mas que não ajudavam muita coisa.  

Fred, Emily e Lune haviam desaparecido assim que o chão desaparecera por 

debaixo de seus pés. Não havia sinal algum de que eles poderiam estar ali 

também.  

Um barulho de passos veio de um dos cantos escuros e Charlotte percebeu que 

ali tinha uma passagem, a única daquele lugar. Ela segurou a varinha 



firmemente na mão e preparou-se, mas não poderia atacar sem saber antes 

quem era:  

– Quem está aí?  

Um vulto avançou a passos lentos para a luz fraca e Charlotte viu com alívio 

quem era:  

– Meggy!  

 

Cap  10 - Corações Escuros 

O primeiro impulso dela foi correr e abraçar a filha, mas uma sensação estranha 

a fez ficar imóvel no mesmo instante. A garota parou e permaneceu estática, 

com a cabeça baixa e completamente muda.  

– Meggy? – Charlotte a chamou de novo – O que aconteceu?  

A franja da menina escondia seus olhos e o seu rosto não demonstrava qualquer 

tipo e reação ao chamado da mãe.  

– Meggy! O que fizeram com você?  

Ela levantou a cabeça de repente e Charlotte deu um passo para trás com o 

choque do que viu. A filha tinha os olhos cobertos por uma névoa branca que 

escondia parcialmente suas íris azuis. Um sentimento de completo pavor 

percorreu Charlotte: estavam usando uma maldição imperdoável nela.  

– Me-Meggy? – ela tentou mais uma vez.  

Em resposta, a menina levantou os braços e a encarou firmemente com seu 

olhar desfocado, como se dissesse que dali ela não passaria.  

– Alguém vai pagar muito caro por isso! – disse Charlotte entre os dentes ao 

perceber qual seria a única alternativa para aquela situação – Estupefaça!  

O feitiço acertou o alvo em cheio no peito e o impacto fez com que ela fosse 

jogada para trás e caísse deslizando pelo chão de pedra. Imediatamente 

Charlotte correu até lá e a pegou, verificando se a tinha machucado. A garota 

estava desmaiada.  

– Desculpa, Meggy. – disse Charlotte tirando os cabelos vermelhos do rosto da 

filha – Prometo que vou...  



Os olhos da menina abriram de repente e eles ainda estavam recobertos pela 

névoa branca. E antes que Charlotte pudesse fazer qualquer coisa, ela ergueu as 

mãos para ela e gritou:  

– ESTUPEFAÇA!  

Charlotte foi jogada para trás da mesma maneira que tinha feito com a menina. 

Chocada, tanto pela forçar do feitiço, quanto por ele ter sido executado por uma 

aprendiz de magia sem varinha, quanto pela maldição ainda permanecer na 

filha, Charlotte tentou levantar imediatamente, mas não conseguiu. Um feitiço 

de estuporamento fraco como o que ela lançara na menina seria o suficiente 

para libertá-la do controle da maldição.  

Tonta e confusa, ela ergueu-se com dificuldade e encarou a filha que novamente 

erguia os braços impedindo o caminho. Mas dessa vez, ela riu de um jeito 

estranho:  

– E então, Charlotte? – disse ela com a sua voz, mas ao mesmo tempo com uma 

voz mais grossa que definitivamente não era dela.  

– Quem é você?! – perguntou Charlotte deixando transparecer toda a sua raiva.  

– Quer mesmo saber? Passe por ela.  

Por um momento a névoa que cobria os olhos da garota se desfez e ela olhou 

assustada para Charlotte:  

– Mãe?!  

– Meggy!  

Charlotte correu até ela, mas novamente a névoa voltou e a menina gritou:  

– ESTUPEFAÇA!  

Charlotte quase foi atingida, conseguiu desviar a tempo girando para o lado.  

– Passe por ela, Charlotte. – disse Meggy – É a única maneira de chegar até 

onde estou. Só devo avisar que essa não é uma maldição muito... conhecida.  

– COVARDE! – Charlotte gritou para além da filha.  

A menina riu satisfeita e ergue as mãos para a mãe:  

– FLAMMIS!  



*** 

Emily olhou em volta e não viu mais ninguém ao seu lado. Estava em um lugar 

escuro e uma única réstia de luz vinha de uma porta entreaberta. Mas logo a luz 

sumiu, porque alguém entrara e fechara a porta. Imediatamente Emily pegou a 

varinha e a acendeu, seu susto só não foi maior que o seu alívio. Malthus estava 

ali, em pé, com os braços esticados como se protegesse a porta contra a própria 

mãe.  

Ela correu para o filho, com lágrimas teimando em escorrer pelo rosto. 

Abraçou-o firmemente, sem bem esperar ele dizer algo.  

– Malthus?! Você está bem?! – ela o beijou e o segurou o rosto dele nas mãos, 

olhando-o atentamente. Uma sensação gelada percorreu todo o seu corpo 

quando viu os olhos do menino.  

– Malthus?  

O menino sorriu, mas não era o sorriso do seu filho. Era um sorriso cínico e 

maldoso. E não combinava nada com o rosto do menino. Não era Malthus.  

– Crucio!  

Sem nenhuma resistência, o feitiço atingiu Emily em cheio no peito, fazendo 

com que uma dor insuportável tomasse conta dela. Ela tentou chamar o nome 

do filho mais vezes, mas a dor era muito forte. Em segundos parou e ele disse 

com uma voz estranha:  

– Olá... Emily.  

– O que fizeram com você, Malthus? – Emily percebeu que ele não tinha uma 

varinha.  

– Que mesmo saber?  

Ela levantou-se, um pouco tonta e encarou o filho. Agora ela tinha certeza de 

que ele estava sendo controlado, não havia outra explicação.  

– O que quer de mim? – ela gritou apontando sua varinha para o filho, mas não 

pretendendo realmente atacar.  

– Quero que passe por ele... FULMINATIO!  

*** 



Draco acordou sentindo a cabeça latejando e não conseguiu abrir os olhos de 

imediato. Tentou lembrar do que tinha lhe acontecido e como ficara nesse 

estado, mas nada lhe vinha a mente. Procurou mover o corpo, porém ele não 

queria responder aos seus comandos. Sentindo-se toneladas mais pesado ele 

investiu todas as suas forças em abrir os olhos e, com dificuldade, conseguiu.  

Não era um lugar muito iluminado, foi a primeira coisa que percebeu. Parecia 

uma cela, fria a escura... Mas que raios ele estava fazendo em um lugar como 

aquele?, pensou com raiva. Reparou que estava deitado em um suporte de 

madeira que era sustentado por correntes descidas do teto de pedra, como o 

resto da cela.  

Ele levantou-se de vagar, sentindo todos os seus músculos protestarem com 

dor, como se tivesse dormindo ali por dias sem se mover. Olhou para as 

próprias mãos e tentou lembrar-se de algo, qualquer coisa. Ao ver as roupas 

que estava usando lembrou-se imediatamente de ter pego uma mala e 

conseqüentemente lembrou da viajem para a França. Estava na estação e então... 

sua varinha! Ele procurou por ela no bolso interno das vestes e respirou 

aliviado ao encontrá-la. Mas o alívio foi momentâneo... Primeiro: o que estava 

fazendo ali? Segundo: Como chegara ali? Terceiro: Por que não lhe tiraram a 

sua varinha?  

Quase que instintivamente ele percebeu um movimento na parede oposta a que 

estava, no lugar mais escuro da cela. Ele pegou sua varinha e a ascendeu. O que 

viu o imobilizou instantaneamente. Lá estava um garoto de cabelos negros 

bagunçados, que mantinha a cabeça baixa e parecia a aguardar alguma coisa. 

Sem dúvida alguma, Draco chamou:  

– Gregory? O que faz aqui?  

Então o garoto ergueu a cabeça e Draco pode ver seus olhos cobertos por uma 

névoa branca que lhe fazia parecer um zumbi.  

– O que você aprontou dessa vez, Gregory? – perguntou Draco furioso 

passando a desconfiar do filho.  

– É tão fácil culpar os outros, não Draco? – disse o garoto.  

Draco percebeu que não era seu filho quem estava falando. Não só pela voz 

totalmente estranha para o garoto, mas também pelo modo como ele dissera o 

seu nome, sem rancor ou desdém, como lhe era tão familiar.  

– Quem é você?  



Gregory sorriu e disse?  

– Infelizmente não posso responder isso tão simplesmente assim. Para 

conseguir essa resposta, – ele indicou uma porta atrás dele – terá que passar por 

ele e me encontrar.  

– Passar?  

– ESTUPEFAÇA! – gritou o garoto.  

Draco ficou alguns segundos prensado contra a parede devido a força do 

ataque.  

– Sim, passar.  

– Como fez isso?! Nem ao menos tem uma varinha!  

– Varinhas somente facilitam. Quando descobrimos nossos verdadeiros 

poderes, varinhas tornam-se inúteis. E então, senhor Curandeiro fracassado, 

será que ainda resta algum orgulho sonseriano em você? Ou vai desistir, como 

estava prestes a fazer quando eu lhe impedi?  

– Ora seu... – Draco avançou com varinha em punho, mas, como se essa reação 

fosse a esperada, a névoa dos olhos de Gregory sumiram e o garoto pestanejou 

olhando em volta.  

– Draco? O que faz aqui? Onde estão o outros? Onde esta o Malthus?!  

– Outros? – perguntou Draco parando surpreso.  

A névoa voltou aos olhos do garoto e junto a voz estranha.  

– Sim, os outros. Uma reunião de família. Que tal, Malfoy? Sua esposa também 

está aqui.  

– O QUE VOCÊ COM A EMILY?!  

– Se quiser saber, – o garoto deu um sorriso sinistro esticando os braços e 

protegendo a porta – Passe por ele.  

*** 

Fred pestanejou diante da figura que encontrou na sua frente assim que pôs-se 

de pé. Depois de ter caído naquele lugar que mais parecia os andares inferiores 

abandonados do Ministério, seu filho aparecera e se posicionara na frente da 



única porta do local. Ele o encarava com olhos enevoados e demonstrava 

totalmente que não o deixaria passar. Era uma maldição de controle, sem 

sombra de dúvidas, e ele teria que ser cauteloso:  

– Gareth? – ele tentou chamá-lo para procurar alguma reação ao nome.  

O menino pareceu querer esboçar um sorriso, mas não conseguiu. Dava-se para 

notar que ele apertava os dentes com força, como se estivesse se segurando. 

Depois de alguns instantes, em que o garoto pareceu se controlar para ficar 

calmo, disse com uma voz rouca estranha:  

– Como vai... auror Weasley?  

– O que quer? – Fred percebeu o rancor com que seu nome foi proferido.  

– O que eu quero? Ainda não está bem claro?  

– Por que está fazendo tudo isso? O que pretende? Por que não se revela e fica 

manipulando uma criança?  

– Não só uma, todas. – ele sorriu de um jeito orgulhoso.  

Fred percebeu imediatamente que aquela maldição não era algo simples. Não 

só estavam só manipulando o corpo do filho, havia algo mais.  

– Se quer mesmo saber que sou eu, – continuou o garoto – passe por ele. 

CRUCIO!  

 

Lune caiu em um grande salão subterrâneo todo construído de pedras 

irregulares. Sem deixar-se abalar pela dor nos joelhos por ter caído de mau jeito, 

ela levantou-se com a varinha em punho e iluminou a sua volta. Charlotte, 

Emily e Fred não estavam ali, embora ela tivesse certeza de que eles também 

tivessem caído. O mais estranho, era que ela teve a nítida impressão de, por 

instantes, ter viajado por uma chave do portal.  

– Então você é Lune Montesquieu Lupin? Aquela que foi capaz de usar magia 

antiga poderosa contra o grande Lord das Trevas e transformá-lo em um aborto 

inútil?  

Lune iluminou na direção de que vinha a voz, mas isso foi desnecessário. Com 

um estalo de dedos, vários archotes espalhados pelo salão iluminaram-se e o 

lugar ficou totalmente visível. Era um lugar em forma de círculo, como se fosse 

uma torre bem ampla. Havia uma escada de pedra ligada a parede que fazia 



toda a volta no salão até parar em uma grande porta de madeira escura fechada. 

E na metade dessa escada, estava alguém que Lune já tinha visto antes.  

– Você é uma das professoras! – disse ela indignada.  

– Sou sim! – Respondeu satisfeita a moça de mechas rosas no cabelo – Formada 

em Beauxbatons e recentemente aceita como professora de História da Magia 

em Hogwarts. Você era uma heroína entra as alunas da minha geração, sabia?  

– Então é você quem está por trás de tudo isso?  

– Eu? – ela riu como se estivesse em um bate-papo descontraído com uma 

colega e terminou de descer as escadas – Infelizmente eu não teria como fazer 

tudo isso. Algumas coisas eu fiz sim, como trazer aquela pirralha sardenta. Mas 

não posso reclamar todos os créditos já que foi uma estupidez da parte de vocês 

a deixarem sozinha.  

– Tem mais alguém? Quem?  

– Calma. Sei que na sua idade não se pode perder muito tempo, mas não vou 

lhe entregar tudo de bandeja.  

Lune encrespou-se com o velha por tabela e perguntou cerrando os dentes.  

– O que ele quer?  

– Bom. Tenho ordens de dificultar seu caminho. Devo admitir que a situação 

dos seus amigos é bem mais desesperadora, mas prometo que vou duelar a sua 

altura se for preciso.  

– Minha altura? Acho que temos que medir direito essa altura toda. – Lune não 

deixou por menos e usou da mesma arma verbal que a outra, que era 

notoriamente pequena perto dela.  

E funcionou. Foi a vez da moça ficar irritada. Ela puxou a varinha e estava 

preste a lançar uma maldição quando Lune a desarmou.  

– Não tenho tempo para isso, como você mesma lembrou. – disse Lune 

avançando para ela – Erga as mãos e fique parada, sua situação já está bem 

complicada, não piores as coisas.  

A moça ergueu as mãos, como Lune havia mondado, mas seu rosto não 

demonstrava sinal algum de derrota:  



– Não venha com esse papo de WIB para cima de mim. Tenho ordens 

superiores às suas, tia velha! DEFICIO!  

Os pés de Lune forma tirados do chão com violência e ela caiu de costas. A 

moça riu e disse alegremente:  

– Ah, que falta de educação. Já a derrubei e ainda nem me apresentei. Sou 

Parvana Faucher, a primeira e única seguidora aceita. E, como pode ver, estou 

aprendendo todas as lições do meu mestre.  

Lune sentiu como se cordas invisíveis brotassem do chão e prendesse seus 

tornozelos, punhos, cintura e pescoço.  

– Uma amostra grátis para você não ficar perdida. – a moça se aproximou e 

sentou-se tranqüilamente ao lado da agente, que se debatia tentando se livrar 

das cordas – Não adianta você me desarmar. Varinhas são meros instrumentos 

que só sevem para canalizar nossa magia. Quando aprendemos a canalizar 

nosso verdadeiro poder, não precisamos mais delas. É difícil, mas não 

impossível.  

– É insano! – escandalizou-se Lune – Varinhas não servem somente para 

canalizar nosso poder! Elas permitem um fluxo seguro de magia! Sem elas 

nosso corpo pode não resistir e ser consumido!  

A moça riu:  

– Isso é o que aprendemos, mas será que é verdade?... Ou será apenas uma 

maneira de nos manter sob controle?  

Lune a encarou demonstrando sua total contrariedade.  

– Pensa comigo. – continuou a moça sem deixar-se intimidar – Usar magia com 

o próprio corpo nos torna muito mais poderosos e conseqüentemente mais 

poderosos, entendeu? Poder mágico e poder sobre os outros e contra os outros. 

Isso seria um problema para as autoridades mágicas, não acha? E os magos do 

grande escalão, o que fariam? Qualquer um poderia ser capaz de usar poderes 

equivalentes ao do lendário Merlin! Não é fantástico?!  

– Você é louca!  

A professora deu os ombros e retrucou:  

– Não sou eu quem está presa no chão... Vejamos, vou contar o que está 

acontecendo enquanto você fica presa aí. A antiga comensal, a Charlotte, contra 



a menina ruiva, Meggy acho que é o nome. Emily contra o seu filho mais novo, 

Fred contra o loirinho mal encarado e Draco contra o filho revoltado. Todas as 

crianças estão sendo controladas pelo meu mestre com Tenebrae.  

– Tenebrae?! – repetiu Lune enquanto a bruxa continuava a falar 

despreocupadamente.  

– Sim. – ela confirmou feliz – E a única maneira de retirar o controle é de dentro 

para fora, ou seja, as crianças são quem tem que sair do controle. Quanto mais 

escuro os corações delas, mas presas em seus medos elas ficam. Simples! – ela 

sorriu meigamente e continuou empolgada – Ah, ele é demais, não? Supera de 

longe aquele velho gagá que vocês seguiam cegamente, o Dumb-alguma-coisa.  

A mente de Lune trabalhava rapidamente em busca de uma saída para aquela 

situação. Assim que a moça se perdeu em devaneios falando o quando seu 

mestre era inteligente e poderoso, Lune pôs em prática o seu plano:  

– Então seu mestre usa magia antiga?  

A moça tomou uma posição de total orgulho para responder:  

– Não só magia antiga! Meu mestre se especializou em toda a História Mágica. 

E sabe qual é o principal objetivo de quem estuda a História? Aprender com os 

erros antigos. Meu mestre aprendeu com os erros dos maiores bruxos das trevas 

que quase foram bem sucedidos.  

– E você, aprendiz, também sabe sobre Magia Antiga? – Lune a cortou.  

– Claro que sei! – disse ela com ferocidade, tanto por ter sido interrompida, 

quanto por Lune ter usado um tom de descrença e acrescentou furiosa:  

– Não foi a toa que entrei para Hogwarts, tomando o lugar de um professor de 

trocentos anos!  

– Então, – disse Lune tentando parecer o mais perigosa possível – Você sabe que 

eu sou a única que conseguiu executar um encantamento de retirada de poder 

perfeitamente.  

– Claro que sei! Já falei que você foi a heroína da minha geração!  

– E não está com medo?  

– Medo? – a moça deu uma risadinha fraca de deboche.  

– Sim. – continuou Lune.  



– Você nem ao menos tem uma varinha.  

– Posso não ter uma varinha, mas tenho anos de aprimoramento. O que acha?  

– Hunf! – a moça pôs-se de pé, mas foi imediatamente jogada no chão.  

Ao seu lado, Lune levantou-se e foi sua vez de rir:  

– Vocês não foram os únicos que estudaram magia antiga. Pensou que a única 

coisa que aprendi Foi o Abedictus? Pois saiba que ainda tenho alguns truques na 

manga.  

– Isso é...  

– Duplicatu. – completou a agente – Eu dupliquei o seu encantamento e o passei 

para você mesma. Estranho como coisas ruins acontecem quando falamos 

demais, não? Mas quando se é muito imaturo isso é normal. – Lune pegou a sua 

varinha no chão e apontou para o rosto da moça – Agora me diga onde estão os 

outros!  

 

Cap  11 - Escuridão 

Meggy olhava em volta sem saber o que fazer. Já estava assim, parada, 

há um bom tempo, encarando com receio a escuridão que a acercava. Não tinha 

coragem de se mover por não se lembrar de como entrara nessa situação. Então 

ela lembrou de algo que fez seu coração apertar: onde estavam os outros? 

De repente algo começou a surgir na sua frente. Algo que não dependia 

de luz para ser visto, era como se tivesse luminosidade própria. Embora não 

tivesse traços nítidos, parecia uma pessoa. 

– Quem é? – perguntou ela com voz fraca e rouca. 

A figura se tornara distinta instantaneamente, como se a pergunta da 

garota fosse a palavra mágica para que isso acontecesse. 

– Mãe? – Meggy respirou um pouco mais aliviada– Que lugar é esse? 

Como veio aqui? Eu não... 

– Fraca. – disse Charlotte cruzando os braços e encarando a filha com 

uma expressão de censura e desprezo. 

– O quê? – perguntou a garota sem entender. 



– Sempre foi fraca. Depende dos outros para tudo. Não sabe viver por si 

mesma e não decide por si mesma! 

– Mãe? O que está dizendo? 

– Pensei que poderia ser forte, tendo o que eu não tive e sendo parecida 

comigo. Mas você me decepcionou. Sempre foi fraca e continuará sendo. Gareth 

e Selene é que são meus motivos de orgulho. – ao dizer isso os dois apareceram 

na sua frente e ela pôs as mãos nos ombros de cada um – Selene, apesar de ser 

muito mais nova do que você, foi a primeira a perceber que algo estava errado. 

E se eu tivesse falado com o Gareth quando foram para Hogwarts, com certeza 

vocês não teriam sido seqüestrados. 

Os dois irmãos a olhavam como se ela fosse um ser desprezível e não 

merecesse uma palavra da parte deles. 

– Não. – murmurou Meggy – Não foi minha culpa. Pensamos que... 

– Não adianta desculpas agora. Já acontece e você está presa aqui. 

Disse uma voz familiar vinda de trás dela. Ao virar-se, ela deparou-se 

com seu pai. 

– Sempre foi responsável e certinha. – continuou ele – Nunca vai além 

das regras. Isso não é vida para uma criança, quantas vezes já falei isso? Nunca 

me escutou! 

– Não pai, eu... 

– Falar, falar, falar. É a única coisa que sempre soube fazer desde 

pequena. – ele revirou os olhos não a ouvindo. 

– Só sabe corrigir, dizer que estamos errados. Pensa que sabe de tudo, 

não Meggy? – dessa vez foi Gregory quem apareceu do seu lado – Fixca se 

fazendo de boazinha, menina responsável na frente dos outros, mas sempre 

está morrendo de vontade de aprontar com a gente. Nunca gostei de você, 

Meggy. Ninguém suporta mais você! 

Como se fosse um eco, a última frase foi repetida pelos outros, enquanto 

começavam a cerca-la. 

– Não! O que estão fazendo? – a garota começou a desesperar-se diante 

daquilo e seus olhos encheram-se de lágrimas. Perdeu completamente a foprça 

nos joelhos e desabou no chão. 



– Por que estão fazendo isso? 

Os outros continuaram a cercando, agora com sorriso sombrios enquanto 

continuavam repetindo que a odiavam. 

– PAREM COM ISSO! – Meggy cobriu a cabeça com as mãos e começou a 

chorar. 

*** 

Malthus não tinha medo de escuro, mas aquela escuridão era muito 

diferente. Não tinha luz, mas ele conseguia ver a si próprio tão claramente que 

era como se estivesse em um campo ensolarado. Com certeza era algum tipo de 

encantamento muito forte, por que ele não se lembrava de como havia parado 

sido encantado... se é que havia sido encantado... 

Não havia nada a cima dele, nada em volta, nada em frente. Ele virou 

para trás e se deparou de repente com Emily. 

– Mãe? – ele perguntou incerto. 

Ela estava chorando, encarando algum ponto distante com um olhar 

perdido. 

– Mãe? – ele chamou de novo chegando mais perto, com cuidado. 

– Eu não consigo vê-lo. Nunca mais vou vê-lo. 

Pela tristeza com que ela falava, ele percebeu na hora que ela estava se 

referindo ao seu pai.  

– Não, mãe. O papai vai perceber que... 

– Vou perder todos vocês, um por um... Draco foi embora e vocês 

também me deixaram sozinha. 

– Não. – Malthus esqueceu completamente que aquilo poderia ser um 

encanto e foi até a frente dela – Eu estou aqui, olha. 

– Não, não está! – ela caiu de joelhos chorando mais ainda, cobrindo o 

rosto com as mãos – Todos foram embora! 

– Mãe! Olha para mim! Eu estou aqui! – ele abaixou-se com ela a tirou as 

mãos dela do rosto para que pudesse vê-lo. 



– NÃÃÃÃÃOOOO! – ela começou a se debater e o empurrou com força – 

FIQUE LONJE DE MIM!!! 

Malthus permaneceu estático no chão a encarando, com uma sensação de 

que estava despencando de um abismo: a mãe estava enlouquecendo. Os olhos 

dela estavam desfocados e demonstravam que ela estava completamente fora 

de si.  

*** 

Gareth havia corrido por um bom tempo sem conseguir escapar da 

escuridão. Não era um lugar fechado e parecia não ter fim. Ele parou para 

tomar fôlego e olhou em volta, nada. Sozinho ele não conseguiria sair dali, não 

sabia magia para isso. Precisava de ajuda, então contrariado ele tentou: 

– EI! Tem alguém aí?! – ele esperou, mas como não houve, resposta 

tentou de novo – EEEEIIIII! – ele berrou com tudo o que podia e esperou em 

silêncio absoluto, apurando os ouvidos. 

Então um sopro forte veio contra ele derrubando-o, e junto com o sopro 

veio o seu grito de volta. Ele levantou rapidamente e procurou em volta. 

Continuava não havendo nada. 

– Gareth! 

– Meggy?! – ele sobressaltou-se tentando procurar de onde vinha a voz – 

Meggy? Onde você está? 

– GARETH! SOCORRO! A SELENE! VOCÊ PRECISA NOS AJUDAR! 

– O QUE ESTÁ CONTECENDO?! – ele começou a andar em uma 

direção, mas a voz da irmã parecia vir de todos os lados. 

 – POR FAVOR, GARETH! ESTAMOS AQUI! 

O tom de urgência da voz da irmã veio acompanhado por um choro que 

ele logo reconheceu como sendo de Selene. Elas estavam com problemas e ele 

precisava ajudá-las. 

– Meggy?! Selene?! ONDE VOCÊS ESTÃO?! – ele começou a correr de 

novo, mesmo não sabendo par aonde deveria ir. 

– NÃÃÃÕOOO!!! PAREM! GARETH!!! 



Dessa vez esse grito esse grito o fez gelar. Era a sua mãe gritando 

desesperada. Algo horrível estava acontecendo com elas. Precisava encontrá-las 

de qualquer maneira ou poderia... Ele caiu de cara no chão. 

– Mas o que... – ele olhou para trás e viu que seus pés tinham sido 

agarrados pela escuridão, e ela não o deixava levantar.  

Ele debateu-se, mas era inútil. Então as vozes recomeçaram, e elas 

vinham de todos os lados cada vez mais desesperadas e suplicantes. Ele cerrou 

os dentes com força, se odiando por não ser forte o bastante para poder ajudá-

las.    

*** 

Gregory estava sozinho cercado pela escuridão e tentava se lembrar da 

pessoa com que havia falado antes de ficar preso naquele lugar. Era a pessoa 

que estava por trás de tudo. Ele tinha dito algo, uma proposta, mas mesmo com 

todo o seu esforço ele não conseguia lembrar o que era.  

O som de passos o fez acordar subitamente dos seus pensamentos. Ele 

olhou para frente e viu alguém se afastando. Não havia dúvidas que era 

Malthus. 

– Ei! Malthus! 

O garoto não demonstrou ter ouvido, então Gregory correu até ele o fez 

parar pegando no seu ombro e perguntando: 

– Onde está indo? Onde estão os outros? 

– Me solta! – rosnou ele em resposta tirando a mão do irmão dele.  

– Qual o problema? – perguntou Gregory estranhando a reação agressiva 

do irmão. 

– Problema? – ele parou de repente sem se virar – Você é o problema! 

Gregory ficou paralisado diante da acusação. Malthus estava furioso 

como ele nunca vira antes, e continuou falando: 

– Por sua causa o papai foi embora. Por sua causa a mamãe está 

sofrendo! Por sua causa nós estamos presos aqui! EU TE ODEIO! – e ele correu, 

sumindo na escuridão. 



Gregory continuou no mesmo lugar, com a última frase ecoando na sua 

cabeça. Ele deu um passo a frente para seguir o irmão, mas não conseguiu. 

– IDIOTA! – gritou ele por fim, furioso também pela explosão do irmão e 

foi para o outro lado, pisando duro. 

– Você se acha melhor que o mundo, não? 

Ele conhecia aquela voz, era... 

– Mãe? 

– Sempre achou que tudo gira a sua volta. Será que não pode pensar um 

pouco mais nos outros? 

Ele já tinha ouvido isso antes. Lembranças começaram a vir a sua mente: 

ele pegando todos os chocolates da caixa e não deixando nenhum para os 

outros; quando ele tirava um doce do Malthus bebê porque o dele tinha caído 

no chão;quando os seus primos iam na sua casa e ele escondia todos os seus 

brinquedos; quando ele pegava a varinha do seu pai só para vê-lo procurar por 

toda a casa; quando ele acordava a casa inteira por não conseguir dormir; 

quando ele fazia com que seus colegas de Hogwarts fizessem seus deveres. 

– Será que você não pode ser um bom menino pelo menos uma vez, 

Gregory? 

– Mãe, eu não... – ele pensou no que falar, mas descobriu-se sem palavras 

diante do tom decepcionado da mãe.  

– Nunca entendi o por que dessa implicância, sr. Menino Malfoy. 

Dessa vez seu era a voz de seu pai, e ela vinha de trás dele. Ele virou-s e e 

se deparou com o próprio. 

– Charlotte falava que você era meu castigo por ter sido tão mimado. – 

continuou ele em tom de desprezo – Mas mesmo crescendo suas atitudes não 

mudaram. Continua me tratando como se eu fosse um desconhecido em sua 

casa. 

Gregory ficou calado, não conseguindo encarar o pai. Por mais que ele 

quisesse gritar e falar um monte de coisas, tudo o que o pai dizia era verdade. 

Ele sempre foi implicante e nunca teve um motivo claro para isso. 

– Você viu desde o começo tudo desmoronar a sua volta e não fez nada 

para resolver a situação. Sabe que se quisesse poderia ter evitado as brigas, mas 



deixou elas acontecerem. Orgulhoso demais para se redimir, não? Agora está 

tudo acabado, Gregory e a culpa é sua! 

O garoto queria correr dali, fugir, xingar todos que encontra-se, mas seu 

corpo não obedecia mais. 

 

Cap  12 – Superando 

– EU NÃO SOU FRACAAAAAAA!!! 

No mesmo instante Meggy sentiu que a abraçavam muito forte. Seus olhos 

finalmente desembaçaram e ela pode ver um teto de pedra pouco iluminado. 

Estava deitada no chão e sentia todo o seu corpo dolorido. 

– Meggy? – era a voz da sua mãe, era ela quem a estava abraçando – é você 

mesma, Meggy? 

– Mãe? O que aconteceu? – perguntou a garota esfregando os olhos –Eu me 

sinto como se tivesses despencando da vassoura... 

– É minha culpa, filha. Foi a única maneira de impedir que você lançasse 

maldições. 

– Maldições? Eu... AH, onde estão os outros?! – ela pôs-se de pé rapidamente 

procurando. 

– Temos que encontrá-los, Meggy! Eles também devem estar como você estava. 

Temos que ajudá-los! 

– Mãe! Levaram o Gregory e tiraram nossa voz! Logo depois levaram a gente 

também, só que eu não consigo lembrar quem era. Mas eu lembro da sensação 

de quando vi, meu coração apertou muito porque... porque era... porque de 

repente eu tinha entendido! 

– Não se preocupe, Meggy! Eu prometi que não vou perdoar quem fez isso! 

Vamos, temos que encontrar seus irmãos e os outros. 

– Irmãos? Então a Selene foi...? 

– Sim. Vamos antes que possa ser tarde. 

E as duas saíram do lugar. 



*** 

Emily tentava ao máximo não ser atingida pelos feitiços que Malthus lançava, 

mas era a terceira vez que não conseguia se esquivar do "Crucio" que o menino 

jogara, e sentia o corpo doer. Não ia atacar seu próprio filho. Apesar de saber 

que aquele que a atacava não era seu menino, sabia que estava no corpo dele, e 

que, em algum lugar, estava seu filho, perdido.  

-Malthus! Por favor! Acorde! – ela gritou fraca por causa da dor. 

A boca de Malthus deu um sorriso cruel, retirando o feitiço, mas lançando outro 

imediatamente. 

- FULMINATIO! 

Juntando toda a força eu ainda lhe restava, ela desviou-se do feitiço e correu na 

direção de Malthus. Desviando também dos outros feitiços e protegendo-se 

com a varinha, conseguiu alcançá-lo, ofegante, e abraçou-o por trás, fazendo 

com que ele começasse a se debater, furioso.  

- Malthus, eu te amo! – ela ofegou no ouvido dele, ainda tremendo com o 

esforço para poder chegar até ali. 

Com um poder surpreendente, o menino atirou-a longe, fazendo-a bater a 

cabeça na parede. Vendo tudo girar, ela tentou focalizar o Malthus, que 

continuava sorrindo cruelmente para ela.  

- Chega de brincadeiras, mamãe. Hora de dizer adeus. 

Emily assustou-se. Por um momento achou que Malthus tinha desaparecido 

completamente, mas o que viu a deixou sem ar. Com um grito de ódio, a voz 

pareceu sumir, os olhos desfocados de Malthus voltaram a cor natural e 

encararam a mãe, assustados.  

- Mãe? 

- ... Malthus? – perguntou ela incerta. 

Rapidamente, o menino correu até ela, abraçando-a fortemente. 

- Mãe! Mãe! – ele murmurava, soluçando. 

Emily sentiu o filho abraçá-la e sorriu, aliviada. Era Malthus. Seu Malthus. 

*** 



A primeira coisa que Gareth viu quando abriu os olhos foi o pai atrás de um 

escudo conjurado. Ele fez um movimento repentino para frente, mas retrocedeu 

no mesmo instante com a varinha em punho. A lembrança da cilada em que 

caíram no Expresso de Hogwarts gritou em sua mente na mesma hora. 

– Onde estão os outros?! – ele exigiu o mais ameaçadoramente que a sua idade 

permitia – O que fez com eles?! 

Fred desfez o escudo e encarou o filho por um tempo. Não era mais o Gareth 

que até pouco tempo atrás estava o atacando. Os olhos desfocados haviam 

sumindo e ele reconheceu a expressão típica de Charlotte quando ficava brava 

no rosto do menino. 

– O QUE FEZ COM ELES?! – perguntou novamente o garoto apontando a 

varinha para a cabeça de Fred. 

– Gareth? É você? – Fred aproximou-se cauteloso. 

– Fique longe! Não vai me enganar de novo! 

– Enganar?... Ah, sim! Fui preso por causa disso, Gareth! Quem seqüestrou 

vocês no trem usou um apoção para ficar igual a mim. 

–... Como posso saber se é realmente você? – desafiou ele. 

Fred pensou em algo que o convencesse e falou: 

– Você tinha medo do vampiro do sótão d’A Toca e não conseguia dormir na 

casa dos seus avós. Então um dia que você aprontou sua mãe o trancou uma 

hora no sótão de castigo. Desde então, você obedece quando ela ameaça te 

trancar lá de volta. 

– ... Qualquer um que tenha conversado com meu pai por mais de 10 minutos 

fica sabendo disso! 

– Hum, então... quando você tinha três anos, no dia das bruxas, caiu dentro do 

caldeirão de doce de abóbora e assustou sua irmã dizendo que estava 

derretendo. 

– ... Não lembro disso! 

– E aquela vez que você caiu da vassoura e quebrou dois dentes da frente e teve 

que agüentar o Gregory gozando as da cara até eles crescerem de novo! 

– ... 



– E ano passado você teve uma onda de sonhos com monstros e sempre 

acordava com a cama molhada! Ou quando você se escondeu dentro do malão 

da sua irmã para fugir de casa, e acabou se sujando com os tinteiros coloridos 

que eu tinha dado para ela! E quando a Meggy colocou a chupeta da Selene em 

você quando estava dormindo, tirou fotos e distribuiu para toda a família! E 

também teve aquela vez que...  

– Já chega! – cortou o menino furioso – Entendi, pai! Só você para lembrar 

justamente dessas coisas embaraçosas de mim!  

– Você fica igual a sua mãe quando está zangado!... Ah, sua mãe! Temos que 

encontrá-la! E os outros também! 

– Minha mãe está aqui? Mas ela não estava daquele jeito no hospital? 

– É uma longa explicação e já perdemos tempo demais!Você vai poder saber 

como ela está quando a encontrarmos. Vamos! 

*** 

Gregory agarrava-se firmemente em alguém. Era a sua garantia de que estava 

saindo daquele pesadelo. 

–EU PRECISO DE VOCÊS!!! 

– Gregory?! 

O garoto levou um susto e afastou-se logo. Estava abraçando seu pai, que 

estava em um estado lamentável. 

– Pai?! O que aconteceu? – perguntou o garoto olhando para o lugar em que 

estavam. 

Draco o encarou espantado. 

– O que? – perguntou Gregory mais assustado ainda. 

– ... me chamou de pai. – respondeu Draco incrédulo. 

Gregory ficou vermelho. 

– E estava chorando. – completou Draco passando a mão pelas bochechas 

molhadas do filho. 



– Eu não estava não! – disse o garoto levantando-se furioso e limpando o rosto 

com a manga do seu uniforme. – Não fica me olhando com essa cara de bobo!  

Onde estão os outros?! O que aconteceu? Por que está aqui?! Por Merlim, que 

lugar é esse?! 

Draco levantou-se, sabendo que não era certo estar feliz naquele momento, mas 

não podendo evitar, e tentou explicar o que sabia: 

– Eu acordei aqui. Tudo o que lembro é que eu estava na estação e... – ele 

lembrou-se de que iria abandonar a família e ir para a França e sentiu um 

aperto no peito. Por que faria aquilo exatamente? Ele olhou bem para o filho e 

percebeu o quão idiota ele estava sendo. – ... Quando... quando acordei você já 

estava aqui e me atacou. Você estava sendo controlado. 

Com a última frase do pai, Gregory pareceu sair fora do ar. 

– Gregory? – chamou Draco, chegando mais perto dele, mas de forma cautelosa, 

ele poderia estar sendo controlado novamente. 

– Eu sei! – disse o garoto de repente agarrando o braço do pai de forma 

insistente – Eu sei quem está fazendo isso! E ele vai fazer coisa bem pior! Temos 

que impedi-lo! 

– Tudo bem! Primeiro precisamos sair daqui. – disse Draco tentando acalmá-lo 

e pegando a sua varinha – Essa porta não abre por dentro, temos que...  

– Não estou nem aí se a porta abre ou não! – Gregory correu furioso até a porta 

e esticou os braços, e concentrou seu olhar na porta.  

Imediatamente as dobradiças começaram a tremer e a se desfazerem, até 

virarem pó. Então a posta de madeira pesada caiu no chão com um estrondo e o 

garoto pulo por ela falando: 

– Temos que ser rápidos! – e sumiu pelo corredor. 

Surpreso e confuso demais para conseguir falar qualquer coisa, Draco o seguiu 

correndo. 

 

Cap 13 – A pessoa escura 

 

– Tudo está saindo como o planejado, mestre. – disse a Parvana Fauche 

se curvando em frente a uma grande cadeira de madeira, onde alguém parecia 

cochilar tranquilamente – Mas tenha que confessar que aqueles pirralhos me 



surpreenderam! Não esperava que eles superassem tão rápido uma maldição 

Tembrae no nível um! 

Quem estava na cadeira se mexeu quase que imperceptivelmente e riu: 

– Afinal... uma geração sempre supera a anterior, não?... Faucher, pode 

reuni-los! Nossa atração principal já está quase pronta. 

 – Sim, mestre! – acentiu ela se curvando novamente, parecendo contente 

com a ordem, e saindo. 

 

*** 

 

Todas as portas que Charlotte e Meggy encontravam, levava a mais e 

mais corredores com mais e mais portas. Continuavam no mesmo lugar 

subterrâneo, que parecia não ter fim e estavam há um tempo correndo por 

intermináveis corredores de parede de pedras, iluminados apenas por archotes. 

– Já passamos aqui! – disse Meggy ofegando, olhando para o chão – Já 

desviei desse buraco umas duas vezes! 

– Não vai adiantar ficarmos dando voltas... Meggy, tente sentir onde está 

a fonte da ilusão. 

Charlotte sabia que era uma armadilha, uma barreira de ilusão mágica. 

Mas não conseguia encontrar o ponto de onde a ilusão começava, onde seria o 

único lugar possível de escapar dela. 

 A garota se concentrou, mesmo não sabendo direito o que teria que fazer. 

Podia sentir que havia magia ali, em toda a sua volta, mas nada mais do que 

isso.  

 – Não está dando certo, mãe. 

 Nesse mesmo instante, uma das portas atrás delas foi aberta e elas 

ouviram uma voz conhecida: 

 – Charlotte! Meggy! 

 – Fred! Onde você... Gareth! 

 O menino correu para a mãe e abraçou. 

 – Você está bem, Gareth? Seu rosto está esfolado! 

 – Pai! – Meggy, meio indecisa, finalmente viu que era seu pai mesmo e 

correu até ele quase chorando – Me desculpa! Eu disse para eles que estava 

tudo bem e saímos do trem! 

 – Tudo bem, Meggy, não se preocupe com isso. Tivemos alguns 

problemas. – disse Fred para Charlotte – Gareth estava sendo controlado e me 

atacou. 

 – A Meggy Também. Então isso quer dizer que existem pelo menos duas 

pessoas. 

 – Não encontrei nada pelo caminho, somente salas vazias e corredores 

que levavam a lugar nenhum. 

 – É um labirinto de ilusão. Temos que encontrar a fonte dele ou podemos 

ficar presos aqui para sempre. 



 Outra porta abriu na frente deles e, no mesmo instante, outra foi aberta 

mais distante. Pela primeira apareceu Lune e na segunda Emily, junto com o 

seu filho menor. 

 – É magia antiga! – informou Lune antes que qualquer um pudesse falar 

alguma coisa. – Encontrei aquela professora com quem deixamos a Selene no 

Ministério! Ela me contou o plano deles! Estão usando Tembrae nas... São as 

crianças? Elas estão bem?! 

 – Elas estavam sendo controladas. – explicou Fred. 

 – Sim, alguém estava controlando o Malthus. – disse Emily – Era alguém 

que nos conhecia, mas não consegui saber quem... 

 – É uma maldição com os mesmo princípios da Imperius, porém é mais 

cruel. Ela aprisiona as pessoas em seus medos, enquanto o controlador usa o 

corpo. A única maneira de se fugir é superando o medo. 

 Mais uma porta abriu e dela saiu mais alguém. 

 – Gregory! – Emily correu até o filho, mas parou no meio do caminho 

quando Draco apareceu logo atrás dele. 

 Sem dizer nada, ele passou direto pela esposa e foi até a Charlotte. 

 – Acho que não podemos fugir da nossa sina do passado, não? É duro 

admitir que a minha irmã estava certa desde o começo, mas agora temos que 

encontrar o responsável por tudo isso e acabar com ele! 

 – Os preparativos já terminaram. – disse uma voz alegre do final do 

corredor – Agora vocês já podem parar de brincar de labirinto! 

 – É ela! Como você – Lune não pôde terminar a pergunta, porque no 

mesmo instante houve um estralo e o chão começou a tremer.  

Todo o corredor sumiu e eles se encontraram em uma enorme caverna 

bem iluminada, diferente de todo o cenário que haviam percorrido até agora. 

As paredes eram lisas e acinzentadas, fazendo parecer que toda a superfície 

fosse feita de metal. Apesar de parecer uma sala de um castelo, a sensação de 

que estava de baixo da terra era inconfundível, principalmente agora que a 

ilusão havia terminado. 

 – É incrível o que podemos fazer com um pouco de espaço, não? – a 

professora divertia-se com a surpresa deles, aparecendo do lado oposto onde 

estavam – Esse tempo todo vocês ficaram no mesmo lugar em que caíram 

quando entraram na casa abandonada! – e acrescentou olhando diretamente 

para Lune – Achou que conseguiria me deter com tão pouco, WIB? Eu falei que 

sou a única aprendiz aceita, não me subestime! 

 – Do que ela está falando, Lune? – perguntou Emily em voz baixa. 

 – Eu tinha a prendido, copiando o feitiço que ela usou em mim... ou ao 

menos eu achei que a tinha prendido. 

 – Finalmente está na hora de começarmos! – continuou a professora 

como se anunciasse o início de um espetáculo – A partir de agora, vocês irão ter 

a honra de serem os primeiros a ver o mais excepcional aperfeiçoamento de 



magia antiga que um bruxo já criou! E para ser a estrela principal eu chamo a 

pequena, mas surpreendente... 

 A professora estralou os dedos e sumiu em meio a uma fumaça rosada e 

densa. Assim que a fumaça se dissipou, alguém diferente surgiu nela. 

 – Selene! – a voz da professora ecoou pela sala. 

 A menina estava branca como nunca, com os olhos embaçados, 

exatamente como seus irmãos e primos estavam há um tempo atrás. Porém, 

havia algo muito diferente nela se comparado com os outros. Ela parecia estar 

desmaiada, inconsciente, mas ao mesmo tempo em pé como se uma força 

invisível a mantesse assim. 

 Nenhum deles tentou fazer algum movimento, pois sabiam que ela 

estava sendo controlada e atacaria. Charlotte segurou Meggy pelo braço 

quando a garota fez menção de correr até a irmã: 

 – Não. – murmurou ela – Temos que saber o que fizeram com ela. 

 – Eles estão usando magia antiga sem varinhas. – Lune começou a 

explicar, tentando compactar as informações para poder falar em pouco tempo 

e não deixar nada importante de fora – É uma prática extremamente proibida, 

com um número infinitamente maior de fracassos do que sucesso. Nem mesmo 

Voldemort ousou executar algo assim! 

 – Aqui está a o melhor exemplo de Tembrae nível três e ainda evoluído! – 

disse novamente a voz da professora vinda de algum ponto indefinível – 

Primeira demonstração! 

 – Tinniens. – disse Selene com uma voz baixa, calma e indiferente. 

Imediatamente, todos sentiram uma dor aguda na cabeça e um zunido 

insuportável ecoando em seus ouvidos. Os menores logo estavam de joelhos no 

chão, segurando os lados da cabeça e fechando os olhos com força. Os maiores 

ainda mantinham-se de pé, mas todos tremiam e estavam visivelmente 

impossibilitados de reagir. 

– Desino. – disse novamente Selene, anulando o efeito do seu primeiro 

feitiço, e agora todos estavam no chão de joelhos, ofegando. 

 – Tembrae nível um permite que não só uma, mas várias pessoas sejam 

controladas de uma distância considerável. Seu defeito é que pode ser anulada 

com muita força de vontade do próprio controlado. O nível dois não só resolve 

esse problema, como ainda garante um tempo maior de controle, mesmo se o 

corpo do controlado estiver esgotado. O nível três, usado com sucesso agora, 

permite que o simples pronunciamento do feitiço desejado cause o efeito 

esperado, sem necessitar de varinha ou mesmo gestos. Agora o nível quatro... 

 Nove bolas luminosas verdes de tamanho médio surgiram em torno de 

Selene e imediatamente cada uma partiu em direção de um deles. 

 – São bolas de fangulis! – disse Charlotte, correndo para proteger os filhos 

ao mesmo tempo em que se desviava da sua bola perseguidora. – Usem protego! 

 Com a ajuda dos pais, as crianças conseguiram escapar das bolas antes 

que qualquer uma delas causasse algum dano grave. 



 – Vocês têm muita experiência com esse feitiço, não? – a professora riu – 

Mas devo anunciar que tudo até agora foi um aquecimento. 

 – O que vamos fazer? – perguntou Emily para Charlotte, ainda 

segurando firmemente Malthus nos braços. 

 – Temos que nos dividir. – disse Charlotte para Lune – Emily e Draco 

devem ficar na defesa, cuidando das crianças. Elas não são capazes de se 

defender de feitiços desse nível. 

 – Mas Emily e Draco também não sabem se defender de todos os tipos de 

ataques, ainda mais se eles usarem magia antiga! – contestou Lune.  

 – Fred pode ajudá-los! – continuou Charlotte – Apesar de há muito 

tempo eu não fazer isso, sempre usei magia para ataque e defesa. Você como 

WIB também, além de conhecer magia antiga. Como a professora falou, o nível 

que estão usando para controlar minha filha não permite que ninguém mais 

além do controlador consiga libertá-la. Então temos que chegar até ele. 

 – Certo. – concordou Lune – Você segura a Selene enquanto eu tento 

passar por ela e achar o controlador. 

 – Esse é o problema. – disse Charlotte – Não é professora quem está 

controlando eles. Essa pessoa ainda não se revelou, temos que- 

 – Eu queria poder aguardar um momento mais apropriado para isso, 

mas acho que disponho de pouco tempo antes que o nível cinco seja executado. 

– disse uma voz diferente da professora, uma voz de um homem. 

 Todos procuraram em volta, mas nem a professora e nem essa outra 

pessoa estava visíveis. 

 – Essa voz... – sussurrou Emily olhando para todos os lados, para tentar 

confirmar o que estava pensando. 

 – Chega desse jogo idiota de se esconder! – gritou Lune para o teto – Já 

chegamos até aqui e continuar escondendo a sua cara não vai adiantar nada! 

 – Eu não teria tanta certeza disso. Pode ficar mais complicado para vocês 

se descobrirem quem sou eu... 

 – Eu sei quem você é! – disse Emily, mas depois pareceu ter se 

arrependido e olhava para os outros, visivelmente se sentido culpada. 

 – Você sabe, Emily? – perguntou Lune surpresa. 

 – Eu já sabia, mas... tínhamos eliminado essa possibilidade, então eu... 

 – Realmente era muito estranho você ainda não ter percebido, Emily. Eu 

tinha uma idéia melhor da sua capacidade, mas vejo que o tempo apaga 

algumas das melhores habilidades das pessoas. 

 – Quem é ele, Emily? – exigiu saber Draco – Como você sabe quem ele é? 

 Ela parecia estar prestes a chorar e olhava do marido para os outros. 

 – Por que fez isso? – ela perguntou enfim – Por que pegou nossos filhos? 

Por que está usando eles contra nós? Por que agora depois de tanto tempo? 

 – Quem é, Emily? – insistiu Charlotte, mas a outra apenas balançou a 

cabeça negativamente, se segurando para não começar a chorar. 



 - Sim, houve um tempo em que eu pensei que não valia a pena. Mas 

depois de analisar, cheguei a conclusão que não havia nada a se perder... Eu já 

tinha perdido muito mais antes, e não havia conseguido nada. 

 – MENTIRA! – gritou Emily. – VOCÊ NÃO PERDEU O QUE TINHA! 

FOI VOCÊ QUE NÃO QUIS ACEITAR!... Não, vê?! Quem jogou tudo fora foi 

você mesmo! Não foram os outros que o abandonarem! Foi você quem nos 

abandonou! 

 – Abandonou?... Será que seria?... – Charlotte olhou para o marido que 

também olhava para o teto como se uma luz houvesse se acendido em seus 

pensamentos. – Não pode ser... 

 – Quem é, mãe? – perguntou Meggy baixinho ao lado dela, segurando a 

manga de suas vestes. 

 – Hunf, vejo que agora não será uma surpresa. Faucher, pode tirar a 

ilusão. 

 Houve outro estralo de dedos e a parede atrás de Selene começou a se 

retorcer, formando um buraco. Logo, a parede lisa tinha dado lugar a um 

grande camarote, onde estavam a professora e alguém sentado em uma 

confortável cadeira, os encarando com desprezo. 

 Todos, até mesmo as crianças prenderam a respiração com o que viram. 

 – Pai! – exclamou Gareth que estava ao lado de Fred – É você! 

 –... Jorge. – foi a única coisa que Fred conseguiu dizer, com os olhos fixos 

no camarote. 

 – Há quanto tempo, meu irmão. – disse Jorge sorrindo. 

   

    

 Cap 14 – Rarus 

 

- Tio Jorge? – perguntou Meggy, confusa – O tio Jorge que nunca voltou? 

- Então era por isso que ele era tão parecido com o papai! – Gareth 

concluiu, conseguindo entender porque foram tão facilmente enganados no 

trem. 

Draco encarou Emily, fazendo suas próprias ligações e finalmente 

entendendo algumas coisas. Ela, por sua vez, ao compreender que o marido 

percebera que as acusações que os levaram àquela separação estavam sendo 

esclarecidas, retribuiu o olhar tentando dizer que no momento ele precisava 

ficar atento ao que acontecia. 

Fred continuou olhando surpreso para Jorge, como se ainda não tivesse 

entendido porque era seu irmão quem estava ali e não um bruxo das trevas, 

como os que ele costumava capturar em seu trabalho. Vendo a conflito dele, 

Charlotte segurou forte a sua mão, para lhe lembrar que a sua família estava ali, 

e então disse para Jorge: 

- Não importa quantas razões me dê para acreditar que o que está 

fazendo é certo! Você passou dos limites quando ousou tocar nos nossos filhos! 



- Hunf. – fez ele simplesmente em resposta, em tom zombeteiro – E falou 

aquela que foi educada para estar no lugar em que estou agora... Não minta 

para mim, Charlotte! Antigamente eu não entendia como era ser alguém como 

você. Como uma menina de aparência tão frágil e com uma personalidade 

estranha poderia ter sido criada para obter e ter poder. Mas hoje, não só 

compreendo como sei lhe dizer exatamente onde errou... – ele ajeitou melhor os 

ombros na cadeira, movimentando minimamente a cabeça – Não sente vontade 

de saber como seria, Charlotte? 

- Não. – ela respondeu rapidamente, estreitando os olhos. 

- Não tem curiosidade de saber como é manipular alguém assim, com 

algo mais poderoso do que qualquer coisa que já usou? – sem palavras ou 

gestos, ele fez com que Selene andasse de um lado para o outro, de forma 

graciosa, mas sinistramente sem vida, como se ela fosse uma boneca 

manipulada por fios invisíveis – Se soubesse fazer isso, não teria sido 

reconhecida pelo Lorde? 

Dessa vez, Charlotte pensou por um tempo e então disse: 

- Se tenho curiosidade em saber como funciona um encantamento tão 

poderoso e proibido como esse? Sim, tenho. Se me ocorre a idéia de poder 

controlar e o que fazer com esse controle? É claro que sim. Se eu não usaria isso 

para mostrar para o bruxo que me criou como sou essencial para os seus 

planos? É lógico. 

Todos os outros olharam assustados para Charlotte, e dessa vez foi Fred 

que apertou sua mão. 

- Tudo isso passa pela minha mente e eu seria um hipócrita em dizer que 

não. – ela continuou – Não posso negar ou escapar meu passado sombrio. 

Porém – ela olhou para Selene, que a encarava com seu olhar velado – estou 

vivendo o presente, Jorge. Assim como a Emily, agora tenho a oportunidade de 

escolher meu futuro. E o resultado das minhas escolhas estão aqui, diante de 

você. – ela indicou as crianças escondidas atrás do marido – Então, não pense 

que tem o controle de tudo, assim como uma vez eu pensei! Existe uma força 

maior do que qualquer feitiço proibido, e ela só pode ser usada para defender, 

nunca para controlar! 

- AGORA! - a voz de Lune ecoou na câmara, fazendo com que Charlotte 

e Fred compreendessem na hora. 

Charlotte já havia percebido que Jorge não podia se mexer enquanto 

controlava Selene e a única coisa que eles podiam fazer era ganhar tempo para 

Lune poder por o plano dela em prática, qualquer que fosse. Rapidamente, 

mandou as crianças para Emily e Draco, e então ela o marido correram em 

direções opostas: Charlotte partiu para cima de Selene e Fred para a professora 

Fauche.  

Selene, com os olhos enevoados, não apresentava o menor sinal de 

reconhecer a mãe, e se preparou para atacar. Assim que Charlotte ficou próxima 

dela, a menina levantou a mão, jogando um feitiço contra ela. Apesar de anos 



sem treinar, Charlotte conseguiu desviar, mas instantaneamente foi atingida 

por outro e foi jogada longe. Caindo de mau jeito no chão, ela olhou para a 

filha, que agora caminhava lentamente na direção dela. 

- Vai lutar contra sua filha, Charlotte? – perguntou Jorge, dando uma 

risada de escárnio. 

Mas antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, Lune havia se 

aproximado de Jorge, murmurando algum tipo de encantamento. Fred lutava 

com a professora, tomando toda a atenção dela. Charlotte ainda olhava para a 

filha, que ainda caminhava na direção dela, quando tudo ficou desfocado e toda 

a força que ela tinha nos joelhos para se manter em pé desapareceu. Quando 

finalmente voltou a se estabilizar, viu Lune caída do outro lado da câmara e 

Fred amarrado ao lado da professora, a encarando com um misto de choque e 

preocupação. 

Emily estava atrás com Draco, protegendo as crianças e prontos para 

defendê-las. Assim que viu os amigos serem dominados, ela pediu para os mais 

velhos cuidarem dos mais novos e encarou o marido, tentando dizer sem 

palavras o que iria fazer, e correu na direção de Jorge. 

- Droga, Emily! – Draco grunhiu, correndo atrás dela, ao ver que ela nem 

olhava para trás. 

Sentindo um pouco de medo, Draco jogou um feitiço na professora, que 

estava distraída em manter Fred e Lune sobre controle e não o viu chegar. 

Enquanto lutava com ela, pode ver que Emily seguia diretamente na direção de 

Jorge, com a varinha em punhos. 

- Quer me atacar, Emily? – Jorge deu uma grande gargalhada – Você, que 

mal consegue defender seus filhos direito? 

- Eu nem preciso lhe lembrar o quão difícil eu posso ser quando irritada, 

não é? – ela resmungou, atirando um feitiço diretamente nele. 

Jorge usou Selene, que habilmente tomou o feitiço por ele. Charlotte 

correu para desamarrar Fred, enquanto Lune começava a retomar a consciência. 

   Apesar da proximidade de Emily, Jorge não pareceu se alterar. Ele 

ainda sorria, encarando a ruiva com um olhar cínico. 

Draco viu Emily continuar a jogar vários feitiços em Jorge sem parar, 

tentando acertar qualquer um que fosse, mas Selene sempre o defendia. 

Sentindo seu peito se apertar de desespero, com medo de que ela fosse ferida 

por aquele maluco, resolveu que precisava se livrar da professora. Viu que a 

irmã havia conseguido libertar Fred e os dois se separaram; Fred indo ao lado 

de Draco e Charlotte voltando para a filha. 

- Sabe, Emily, eu até convidaria você para se tornar a rainha do novo 

mundo que irei criar. – ele comentou – Mas do que me adiantaria alguém que 

vê virtudes em uma pessoa tão inútil quanto esse Malfoy? 

- Não aceite as provocações, Emily! – alertou Charlotte, mas foi tarde. 

Emily inspirou com raiva e soltou: 



- NÃO DIGA QUE O DRACO É UM INUTIL QUANDO VOCÊ USA 

CRIANÇAS INOCENTES PARA FAZER O QUE NÃO CONSEGUE! 

E em resposta, ela foi atingida pelas costas, com um feitiço vindo da 

professora, e foi jogada para frente batendo a cabeça no chão. 

- Chega de brincadeira! – ela declarou, e com um gesto elaborado da 

varinha, todos foram jogados contra a parede, inclusive as crianças. 

Imediatamente, tiveram os pés e mãos presos por algemas invisíveis e 

silenciados por um encantamento de lábios selados. As varinhas foram 

arrancadas de suas mãos e jogadas para longe e, por mais que tentassem e 

forçassem para se libertar, todo o esforço era revertido em mais firmeza no 

aprisionamento. 

- Desculpe por dar esperanças para vocês até agora. – disse a professora 

com um risinho falso de boa menina – Mas isso já foi longe demais. Não vou 

deixar que insultem meu mestre. Sei que já enfrentaram muita coisa quando 

ainda eram jovens, e que a herdeira de Voldemort e a WIB têm muita 

experiência, mas... Lamento informar que o agora é nosso! Por mais que unam 

suas forças, por mais que dêem tudo de vocês e por mais que se sacrifiquem, 

essa é uma batalha perdida. Meu mestre é insuperável! – ela olhou para Jorge, 

parecendo extremamente satisfeita em dizer aquilo – Esses pirralhos já se 

mostraram suscetíveis ao tembrae e úteis para o nosso plano. Portanto, não se 

preocupem com eles. Cuidaremos bem dos pirralhos depois que nos 

desfazermos de vocês. 

Sem conseguir se mover ou dizer alguma coisa, tudo o que eles puderam 

fazer presos à parede foi expressar através do olhar suas reações de raiva e 

desespero diante da situação. 

- Menos essa pequena aqui. – ela indicou Selene, e no mesmo instante fez 

aparecer na sua mão o dragãozinho de pelúcia que a menina sempre carregava 

consigo. 

- Como ela foi a nossa primeira tentativa de usar um tembrae tão potente, 

e por se tão nova... – ela começou a brincar com o dragãozinho, movimentando 

suas patas, com a calma de alguém que estivesse em uma tarde quente de verão 

tomando chá com conhecidos –  Provavelmente ela não sobreviva quando a 

ligação for desfeita... Ah! Como vocês estão a um passo de desaparecer, que tal 

eu contar uma coisa legal?       

Dessa vez, com um sorriso sinistro, ela estalou os dedos e, no mesmo 

momento, tanto Jorge quanto Selene, desabaram onde estavam. 

- E então, WIB? Admita que sou genial! 

Demorou um tempo, mas logo os olhares de Lune e Charlotte indicaram 

que elas haviam compreendido a situação, apesar de parecer ser algo difícil de 

acreditar. Porém, os outros continuaram sem entender. 

Contente, a professora estalou novamente os dedos e Jorge e Selene 

voltaram a acordar. 



- Não é muito melhor conseguir as coisas usando alguém e, melhor 

ainda, fazendo essa pessoa acreditar que faz o que faz por si mesma? Sim, meu 

mestre também é meu fantoche, assim como foram outros antes de chegar onde 

estou agora: prestes a ser o maior nome dentro da magia! Aquela que conseguiu 

superar a todos e vai subjugar tanto o mundo da magia quanto o trouxa! 

- LOUCA! – Charlotte, finalmente conseguiu se livrar em parte do 

encantamento de lábios selados, e isso foi tudo o que conseguiu pronunciar. 

- Louca? – a professora riu – Acha que sou louca?... Meu conceito sobre o 

termo é um pouco diferente. Penso que ela deve ser aplicado àqueles que têm 

capacidade de estar no poder e abdicam de tudo por coisas tão simplórias e 

desnecessárias, como gastar sua vida em fazer coisinhas como essas sorrirem! – 

ela indicou Selene – Gastam todo o seu tempo e esforços para se dedicar 

exclusivamente a elas e o que acontece? Elas crescem e seguem seu próprio 

caminho, enquanto você simplesmente se esgota! Não, eu não vou fazer o 

mesmo que você fez, Charlotte. Amizade e família são coisas totalmente 

desnecessárias, descartáveis! – e, para enfatizar o que dizia, ela torceu e 

arrancou a cabeça do dragãozinho de pelúcia. 

Então, algo inesperado aconteceu.  

Um impacto atingiu a todos, como uma explosão de ar. Antes que 

qualquer um pudesse entender o que estava acontecendo, uma voz estridente 

gritou: 

- RAAAAARUS! – e as paredes começaram a tremer. 

 

 

 

CAP 15 - No último suspiro 

 

Imediatamente o feitiço foi desfeito e as algemas invisíveis 

desapareceram, fazendo todos caírem no chão. A professora olhou em volta 

confusa e tentava se equilibrar, já que o chão instável não a deixava ficar de pé. 

        Emily se arrastou até alcançar seus filhos e então olhou para Charlotte e 

o outros, perguntando: 

- O que está acontecendo?! 

Charlotte, porém, mantinha os olhos fixos na filha, e foi quando eles 

entenderam de onde havia partido aquela explosão. 

Fora Selene quem gritara, e aquilo parecia ter causado uma turbulência 

na sua ligação mágica com Jorge, e uma série de complicações disso estavam se 

formando a volta deles. 

- Precisamos sair daqui! – disse Lune, tomando consciência de que aquela 

estrutura não aguentaria por muito tempo. 

- Como? – perguntou Draco – Não há nenhuma saída! 

- Eu vou pegar a Selene! – falou Charlotte, se erguendo para ir em 

direção a filha, mas Fred a segurou. 



No mesmo instante, a menina subiu no ar e houve outra explosão, que 

derrubou Charlotte e a professora no chão, e logo depois tanto Selene quanto 

Jorge caíram, desmaiados. 

- NÃÃÃO! – gritou a professora, se arrastando até onde Jorge estava – 

Tudo estava perfeito! Não pode ter dado errado! 

E, com a desconcentração dela, a ilusão que ela havia criado no lugar a 

volta começou a se desfazer. As paredes lisas e acinzentadas oscilavam entre a 

aparência de metal e o de terra, e essa, a verdadeira, começava a se fender. 

Então, uma luz surgiu de um lugar logo acima deles e outra voz 

conhecida ressoou pelo lugar: 

- Subam! Depressa! 

- É a Chrisbell! – exclamou Emily, assim que viu uma escada de cordas 

ser jogada para eles. 

- Os WIBs estão aqui! – disse Lune – Reúnam as crianças e subam! 

- Meggy, vamos! – e com a ajuda da mais velha e de Draco, Emily 

conduziu as crianças para lá. 

- Pegue a Selene e suba. – Fred disse para Charlotte. 

- Mas- 

- Alguém precisa servir de distração para que vocês possam subir em 

segurança! 

- Eu fico! Eu posso- 

- Não! Pegue a Selene e vá! 

Ciente de que aquele não era o momento certo para discutir, Charlotte 

respirou fundo e correu para pegar a filha. 

Nesse tempo, a professora se deu conta de que não conseguiria refazer a 

ilusão ou acordar Jorge, e que seus reféns estavam sendo resgatados. 

Enfurecida, ela apontou a varinha para Charlotte, mas logo foi atingida por um 

feitiço que Fred jogou, fazendo com que ela voasse para trás. 

A ilusão se desfez completamente, assim como a luz, e a superfície acima 

deles começou a ruir e a desmoronar. 

Na abertura, provavelmente sustentada pelos WIBs para que aguentasse 

tempo suficiente até que todos estivessem a salvo, Malthus e Gareth já haviam 

sido puxados pela tia para fora, e Gregory ajudava Meggy a terminar de subir, 

já que a corda sofria o impacto do que estava acontecendo. Charlotte já havia 

conseguido pegar a filha e agora a entregava para o irmão que começava a 

subir, e então olhou para trás. 

- Vá, Charlotte! Eu ajudo o Fred! – disse Lune, acendendo a sua varinha, 

para que o auror pudesse se orientar, mesmo entre a poeira e a escuridão. 

- Não até o Fred estar aqui! – ela declarou – As crianças já estão 

protegidas, mas não posso deixar- 

- Não se faça de forte quando sabe que não pode, Charlotte! – Lune 

rosnou, perdendo a paciência – Sabe que há mais uma vida que depende de 

você agora e precisa subir! 



Compreendendo o que a WIB estava dizendo e percebendo que não 

podia mais esconder sua situação, Charlotte cedeu e subiu as escadas. 

*** 

- Vocês estão bem?! Estão todos bem?! – Chrisbell analisava seus 

sobrinhos um por um e todos ao mesmo tempo, e com isso atrapalhava os WIBs 

responsáveis pelos primeiros-socorros que tentavam fazer o seu trabalho. 

Emily segurava Charlotte, que dividia a sua atenção entre Selene que era 

examinada por um curandeiro e a abertura por onde esperava que o marido e 

Lune surgissem a qualquer momento. 

O tremor ali em cima não era sentido de maneira tão forte como lá 

embaixo, o que estava deixando os WIBs em volta confusos ao ouvirem a 

explicação de Draco sobre o que estava acontecendo lá dentro. 

- Era uma antiga câmara de testes. – explicou Charlotte, ao ver que os 

Wibs ainda não haviam compreendido, porém sem conseguir esconder o seu 

tom de preocupação – Está encantada para que todo o impacto causado por 

magia seja redirecionado para baixo, para que não chame a atenção de quem 

está fora. 

Então, de repente, Lune saltou para fora, e ao mesmo tempo o chão atrás 

dela afundou e levantou uma nuvem compacta de fumaça esverdeada, o que 

sugeria ser os encantamentos de proteção da câmara se desfazendo. 

Entre ofegos e tossidas, Lune soergueu-se do chão e encarou Charlotte, 

tentando dizer sem palavras que havia feito o possível. Emily apertou ainda 

mais a amiga em seus braços: não sabia que tipo de reação ela teria, mas se 

prepararia para a pior. 

 

*** 

Fred mal respirava debaixo de toda aquela terra e ventania, e não 

conseguia ver exatamente o que estava acontecendo. Ouviu Lune o chamando e 

pedindo que viesse até a abertura, para que se salvasse, mas ele não podia se 

mover. Tentou olhar em voltar novamente e percebeu que o irmão se mexia. 

Seu coração rapidamente se apertou. Apesar de tudo o que ele fizera, 

ainda era seu irmão gêmeo, aquele a quem passara anos grudado e de quem 

sentia muita falta. Sem pensar duas vezes, viu que Lune subia a escadaria de 

cordas e, contrariando todo o seu extinto de auror treinado que lhe dizia para 

fugir também, correu na direção contrária a sua última chance de escapar. 

Correu até Jorge e rapidamente se jogou em cima dele, pedindo perdão em 

pensamento para Charlotte, que o esperava com vida do lado de fora. 

Esperou a terra cair sobre ele e o esmagar, tirando o ar de seus pulmões e 

finalmente o matando... Mas isso não aconteceu. 

Abriu os olhos e percebeu que estava dentro da terra ainda, mas no que 

parecia ser uma grande bolha iluminada. Seu irmão, Jorge, estava com o braço 

levantado e os olhos abertos, claramente usando suas últimas forças para o 

salvar. 



- Você... – foi tudo o que Fred conseguiu pronunciar, diante daquilo. 

Os olhos de Jorge por um momento pareceram perder o foco e sua mão 

vacilou, fazendo com que a bolha cedesse um pouco. 

- Ir... contra vocês... não era minha... intenção. – ele disse, com a voz 

fraca. 

- Vou tirar a gente daqui, Jorge! Vamos aparatar e- 

- Não... isso... é tudo o que... tenho... A menina...ficou com o resto... Cuide 

bem dela... por mim... Adeus. 

- NÃO! JORGE! ESP- 

Mas Fred não pode fazer nada. Com um sorriso fraco, Jorge fez um 

último movimento de varinha, e tudo ficou escuro de repente. 

*** 

- Charlotte, ele... – Lune tentava dizer, ao mesmo tempo em que tentava 

recuperar o fôlego – O Fred não- 

Uma explosão surpreendeu a todos, fazendo pedaços da terra recém 

afundada voarem pelo ar e algo foi expelido de lá de dentro. E então Fred caiu 

rolando entre eles, sendo resgatado rapidamente pelos WIBs. 

- FRED! – Charlotte se levantou e correu até ele, sendo seguida pelos 

filhos. 

- PAPAI! – Meggy o abraçou forte – Está tudo bem?! 

Fred fez uma careta de dor, segurando o lado do corpo e então olhou em 

volta, se certificando de que todos estavam bem. Então viu Selene ainda sendo 

tratada pelo curandeiro, com Chrisbell ao seu lado. 

- Como ela está? – ele perguntou para a esposa. 

Charlotte o olhou por algum tempo, tentando decidir se aquele momento 

era o melhor para dizer que aquilo deixaria conseqüências ainda desconhecidas 

para a filha, mas se limitou a dizer apenas: 

- Não temos certeza. 

- E você? E o bebê? 

- Bebê? – perguntou Meggy, confusa. 

- Bebê? – perguntaram os outros em volta. 

- Bebê! – Emily exclamou. 

- Vocês sabiam? – perguntou Charlotte, com uma expressão confusa 

igual a da filha. 

- Não se preocupem comigo. – Fred disse para o WIB que lhe examinava 

– Cuidem dela. Preciso relatar o que aconteceu. 

*** 

Emily soltou um longo suspiro e jogou-se na cama, exausta. Sua cabeça 

borbulhava sem parar, sem deixar que pensasse em mais nada. Ela havia 

acabado de voltar do hospital St. Mungus e  estava na casa de Charlotte, onde 

passara os últimos meses com a amiga para ajudá-la. 

Há cinco meses, quando Fred fora expelido da terra depois de alguns 

minutos de tensão, ele contara o que realmente o fez sobreviver. Apesar de 



passar anos desaparecido e parecer ser o culpado pelo sequestro de seus filhos, 

Jorge salvara o irmão, usando suas últimas forças para isso. 

Nenhuma das crianças ficou seriamente ferida. O maior problema fora 

Selene. A menina passou alguns dias inconsciente e os curandeiros não estavam 

certos do que poderia acontecer quando ela acordasse. Charlotte passara todos 

aqueles dias no hospital com a menina, e Emily cuidara das outras crianças. 

Quando a pequena finalmente acordara e ela soube o que acontecera, ficou 

assustada. De acordo com os curandeiros, mais da metade do poder de Jorge 

fora sugado pela mente de Selene e a menina agora possuia um nível anormal 

de magia em seu corpo. Nem especialistas sabiam o que aquele poder poderia 

significar a longo prazo, mas de uma coisa estavam certos: Selene agora tinha 

poderes maiores do que todos eles juntos. 

Mesmo querendo ficar ali sem se mexer até o próximo dia, Emily se 

forçou a levantar e jogou um pouco de água no rosto, para depois descer as 

escadas e parecer uma bruxa apresentável. O barulho das crianças conversando 

e correndo pela casa a fez sorrir espontaneamente. Parecia que tudo o que 

acontecera fora num passado muito distante, mas ao mesmo tempo tudo estava 

tão marcado nas crianças que podia se ver suas feições diferentes do que 

costumavam ser.  

A mesa estava sendo arrumada por Meggy e Gregory (pelo rosto fechado 

do filho, ela tinha certeza que a prima o obrigara aquilo), e ela viu Charlotte 

terminando o jantar na cozinha. 

- Charlotte, deixe que eu faço isso! 

A loira ignorou-a completamente, fazendo com que Emily se 

aproximasse e começasse a ajudá-la sem seu consetimento. 

- Eu não preciso de ajuda! - ela resmungou, terminando de amassar as 

batatas para o purê. 

- Eu sei que não, mas esse bebê aí dentro não precisa sofrer com a 

teimosia da mãe. - Emily segurou o braço de Charlotte e a sentou em uma 

cadeira - Agora deixe que eu termino isso aqui. Você teve um dia cheio com 

Selene no hospital. 

- Cheio? Aquilo foi incrível! - Charlotte deu um sorriso irônico e se 

esparramou na cadeira - Selene sempre foi uma menina especial, mas nunca 

imaginei que tivesse que treinar poderes daquela dimensão em uma criança. 

- Como ela está lidando com tudo? 

- Parece bem...não parece preocupada com o fato de ter sido classificada 

como anormal... é como se... ela soubesse como lidar com todo o poder que 

recebeu. 

- Espero que isso não traga consequencias maiores no futuro! 

- Os curandeiros estão animados pela evolução que ela mostra. 

- Fico muito feliz! - disse Emily, finalmente terminando o purê. 

Continuou a arrumar os detalhes finais do jantar quando sentiu que a 

amiga lhe encarava. 



- O que foi, Charlotte?... Está me olhando esquisito. 

- Faz cinco meses que tudo aconteceu... e você e o Draco não 

conversaram até agora? 

Emily respirou fundo e desviou o olhar da amiga. Ela e o marido haviam 

tentando conversar em duas ocasiões depois do ocorrido, mas nunca 

conseguiram trocar mais do que duas palavras graças a tudo o que acontecera. 

Sempre havia Charlotte e Selene, e todas as crianças para cuidar que ela nem 

havia pensado no assunto.  

- Ainda não tivemos tempo de conversar. - resmungou Emily, mexendo 

no arroz desnecessariamente. 

- Você quer dizer que está fugindo do Draco desde então?  

- Não estou fugindo! Só existem coisas mais... importantes do que isso 

nesse momento. 

- Bom, Emily, ainda bem que você tem sua amiga aqui para ajudá-la! - 

disse Charlotte, alisando sua barriga exageradamente grande para sete meses. 

- Como assim? - Emily virou-se e encarou a amiga com suspeita - O que 

você aprontou Charlotte? 

- Algo que eu não pude fazer antes. Chamei o Draco para jantar aqui 

hoje. Ah! E antes que você fique braba, eu chamei a Lune também. 

Emily abriu e fechou a boca várias vezes pensando no que dizer. Mas a 

campainha tocou naquele exato instante e ela simplesmente limitou-se a encarar 

Charlotte. 

- Tudo bem, eu atendo a porta, mas você sabe que hoje você e meu irmão 

vão conversar de uma vez por todas. 

Ela voltou a arrumar as panelas desnecessariamente, simplesmente para 

ter o que fazer. Mas assim que a porta se abriu e ela ouviu Gregory e Malthus 

pularem de alegria por verem o pai, percebeu que não tinha outra escolha: teria 

que conversar com o marido naquela noite e resolver de uma vez por todas 

aquela briga sem sentido. 

Respirou fundo e aproximou-se da sala, mas antes que pudesse sequer 

entrar, Gregory a puxou pela mão, levou-a até a biblioteca, e sentou-a na 

poltrona. 

- Desculpe por isso, mãe, mas a tia Charlotte foi quem pediu. 

Um pouco surpresa, Emily viu Malthus trazendo Draco pela mão 

também. Os dois ficaram alguns instantes em silêncio, apenas se encarando, e 

então os dois meninos saíram da biblioteca e sultimente trancaram a porta. 

- Ahnnn... - Draco aproximou-se dela e sentou-se na poltrona a frente 

dela - Eu... acho que você tem algo a me dizer. 

Emily o encarou sem entender. 

- Eu tenho algo a lhe dizer? 

- Não tem? 

- Eu acho que quem me deve um belo pedido de desculpas é você, Draco. 



- Desculpas? Você podia ter me contado que era o Jorge que você estava 

almoçando naquele dia! Mas preferiu mentir! E olha no que deu! 

- Eu realmente menti, mas achei que era o melhor! Se eu contasse você ia 

abrir a boca para o Fred, e a última coisa que eu queria era vê-lo triste por causa 

do irmão! 

- E você ainda defende o Fred! Só pensa nos sentimentos dele! Eu sou seu 

marido! É em mim que você deve confiar! 

- Você quer falar de confiança, Draco! Olhe só para você, todo cheio de 

razão, quando tudo isso que aconteceu foi porque você nunca confiou em mim! 

Sempre achou que eu iria trocá-lo por alguém! 

O homem levantou-se da poltrona, passando as mãos no cabelo e 

parecendo irritado. 

- Eu não vim aqui para brigar. 

- Eu não quero mais isso, Draco. Chega de enrolação. Já estamos 

separados há tanto tempo que eu nem o reconheço mais como marido. 

Draco encarou-a por alguns segundos, parecendo surpreso demais para 

falar. 

- Você... realmente quer se separar? - ele resmungou, com uma voz 

murcha. 

- Não quero continuar assim, Draco.  

- Você não me ama mais? 

Emily encarou os olhos acizentados dele e sentiu sua determinação ceder. 

Ela o amava desde a escola e aquilo não mudara. Então o que mudara? Porque 

aquilo estava acontecendo?  

- Eu amo você, Draco. Mas... não quero mais sofrer por conta disso. 

E, sem dizer mais nada, ela saiu da biblioteca, destrancando facilmente a 

porta com um gesto da varinha, e seguindo para a sala de jantar. Não sabia se 

aquilo era o fim, mas de uma coisa estava certa: os dois ainda se amavam. Mas, 

seria o amor suficiente para arrumar a confiança quebrada? 

O jantar passou tranquilamente. Lune e Fred chegaram logo depois de 

Emily e Draco voltarem de sua conversa e juntaram-se a eles para jantar. Selene 

parecia feliz com todo o movimento e ficou o tempo todo perto dela, como se 

soubesse o quão tensa ela estava. Assim que todos terminaram de jantar e a 

louça foi colocada para lavar, Lune chamou-os para conversar a respeito do 

caso da professora e de Jorge. 

- O caso foi encerrado no Ministério e no WIB. Parvana Fauche, a 

professora deles, era quem estava por trás de tudo. Descobrimos que ao longo 

dos anos ela teve muitos seguidores, e todos foram usados de fantoches para a 

utilização do Tembrae. Suspeitamos que ela fazia isso porque o feitiço era muito 

complexo e devastava a mente e o corpo das pessoas, portanto era muito mais 

fácil manipular outros para se destruirem enquanto ela continuaria no 

comando. Seu objetivo era simples: superar todos os que já tentarm alguma vez 

estar no poder, como Voldemort. E, devo admitir, ela foi brilhante! Tão jovem e 



tão a frente de tudo o que já tínhamos visto na História... Mas sempre há um 

defeito e, nesse caso, foi apenas um erro. - Lune olhou para Selene, que parecia 

não observar nada em especial, mas visivelmente atenta a tudo o que acontecia 

- Não devemos subestimar a nova geração, ainda mais se levarmos em conta os 

feitos da geração anterior. 

- Conseguiram encontrar os... - Charlotte começou, virando-se para o 

marido, que apenas balançou a cabeça em negação. 

- Não. Os corpos provavelmente nunca serão encontrados, mas temos 

certeza que ambos estão mortos. - explicou Lune - Eu acredito que, a partir de 

agora, finalmente, não temos mais nada a temer. Eu continuarei trabalhando, 

juntamente com Fred, para que nada disso jamais aconteça.  

Emily sorriu aliviada encarando a mesa cheia e as crianças a conversar 

alegremente, com aquela atmosfera gostosa que só uma reunião de família pode 

proporcionar. Mas, antes que ela pudesse fazer um comentário a respeito, o 

copo em que Meggy se preparava para beber explodiu e seu cabelo mudou para 

azul. 

- GARETH! - ela gritou e correu atrás do irmão, que fugiu com os primos, 

dando gargalhadas. 

Logo, Emily estava rindo também, e fora acompanhada por Charlotte. As 

duas se encararam por um tempo e a conclusão de cada uma parecia ser a 

mesma: o passado delas havia finalmente se resolvido e só esperavam que, a 

partir daquele momento, só houvesse o futuro pela frente. 

 

 

DPT – EPÍLOGO 

– Milly! 

        – Gwen! 

        – Milly! 

        – Gwen! 

– Milly! 

        – Gwen! 

        – Milly é mais bonito! – Meggy cruzou os braços falando em tom 

definitivo. 

        – Não! – disse Gareth, assumindo a mesma pose teimosa – Gwen! 

        – Discutindo de novo vocês dois?! – perguntou Fred entrando da cozinha 

– O que foi agora? 

        – Pai, Milly é mais bonito não é? 

        – Gwen é muito melhor! É o nome de uma apanhadora famosa! 

        – Do que estão falando? 

        – Do nome para a bebê! 

        – Nome para a bebê? – desde quando vocês têm tanta certeza de que é 

uma menina? 



        – A Selene falou agora pouco. – explicou Meggy – Ela veio aqui pegar 

um copo de água e ouviu a gente falando sobre os nomes. 

        – Daí ela disse com aquele jeito sinistro de adivinha dela: menina. – riu 

Gareth – E saiu abraçando o dragão. 

        – Uma menina... – murmurou Fred saindo da cozinha, esquecendo de 

fazer o que quer que tinha ido fazer lá. 

        Os outros dois observaram silenciosamente o pai sair, absorto em 

pensamentos, e voltaram a se encarar assim que a porta fechou: 

        – Milly é mais sonoro! 

        – Mais que Gwen não! 

        – Gwen é muito estranho! 

        – Milly é muito simples! 

*** 

 

Emily estava em casa sozinha. Seus filhos tinham ido para a casa de 

Charlotte, enquanto ela viera até a sua casa buscar mais roupas para eles. Virou-

se para guardar algumas roupas suas na mala quando uma mão tocou seu 

ombro. 

Deu um grito e rapidamente apontou a varinha para a pessoa que estava 

ali, mas incrivelmente a pessoa era seu próprio marido. 

- Draco? O que está fazendo aqui? 

- Eu vim te ver. Ou eu não posso? - ele disse, dando um sorriso que lhe 

lembrou o dia em que ele lhe pedira em namoro. 

- Esse sorrisinho não funciona mais, Draco. 

O sorriso dele sumiu. 

- Emily... eu amo você! Lembra que nós nos amamos e somos perfeitos 

um para o outro? 

- Sim, eu lembro. - ela disse, suspirando, e começou a colocar mais 

roupas na mala - Lembro também que você achou que eu estava te traindo com 

seu cunhado. 

- Mas eu pedi desculpas! Eu percebi que eu estava errado! 

- Draco. - ela parou e encarou-o, perplexa - Mandar flores com um cartão 

musical dizendo desculpas não é considerado um metódo eficiente de ser 

perdoado. 

- Eu achei que você ia gostar. 

- A Selene adorou e ficou com ele. É bem colorido. 

- Você deu o cartão para Selene? 

- Sim! - ela disse, fechando a mala e saindo do quarto. 

- Mas... Emily! Espera! 

Emily já estava na sala quando Draco a alcançou. Sem dizer nada, ele a 

puxou pelo braço e virou-a para ele. Antes que ela pudesse reclamar, ele beijou-

a, deixando-a completamente sem ação. Sem conseguir resistir, Emily soltou a 

mala no chão e beijou o marido, sentindo-se feliz e completa.  



Draco parou de beijá-la e encarou-a profundamente. 

- Me desculpe pela minha babaquice, Emily. Eu amo você e quero estar 

com você para sempre. 

- Nossa, quem é você e o que fez com meu marido? - disse Emily, dando 

uma gargalhada ao ver a feição séria dele - Eu também te amo, Draco.  

 

*** 

 

- Lune! – Fred abriu a porta de casa exclamou contente – Wood! Há 

quanto tempo! Como vai? 

- Já estava mais do que na hora de eu tirar umas férias, não? E Wood 

conseguiu uma folga depois da Copa Americana de Quadribol. 

- Que bom que vieram! Podem en- 

E antes mesmo de poder dar espaço para as visitas entrarem, um menino 

passou como um furacão por eles, pulou por cima do sofá, derrubou um abajur, 

se pendurou nas cortinas e então parou derrapando diante de Selene, que 

mordia seu dragão e o encarava com o seu olhar de quem pensa muitas coisas 

ao mesmo tempo, mas guarda todas para si. 

- RAMON! PELO MENOS CUMPRIMENTE! – ralhou Lune – Desculpa, 

Fred. – ela pediu, entrando e sendo seguida por Wood, que tentava ajeitar o 

estrago por onde o filho passara – Os dias de lua potencializam a 

hiperatividade dele e as poções de contenção trabalham mais devagar. 

Fred olhou para o menino que em tudo havia puxado a mãe, inclusive 

com as mechas brancas nos cabelos cacheados e os olhos de cor única. 

- Que estranho. – comentou Wood, consertando o abajur com um aceno 

de varinha – Ele parou na frente da menina e já está há mais de cinco segundos 

parado. 

Em resposta ao comentário da visita, Selene apenas murmurou: 

- Lobo. – e deu as costas para o garoto, que abriu um grande sorriso e 

voltou a pular no sofá. 

- FRED! – a voz de Emily veio da cozinha, carregando uma Charlotte que 

se contorcia segurando uma barriga gigante. 

- AGORA?! – ele olhou apavorado para elas, sem saber se ia para a 

cozinha, acendia a lareira para o pó de Flu ou se chamava os filhos primeiro. 

*** 

Emily, Chrisbell, Draco, Narcisa, Lúcio e as crianças estavam aguardando 

impacientemente até que finalmente Fred apareceu na sala de espera do Saint 

Mungus, com uma expressão indefinível. 

        – E então? – perguntou Chrisbell. 

        – É mesmo uma menina? – perguntou Emily. 

        – Que nome vai ser? – perguntaram juntos Meggy e Gareth. 

        Fred encarou os dois e murmurou fraco: 

        – Millygwen... 



        Todos ficaram em silencio olhando para ele, como se não tivessem 

entendido direito o nome. 

        – Não pai, tem que ser só um. – explicou Meggy paciente – Escolhe. 

        – Os dois. – disse Fred. 

        Uma curandeira, que havia saído pouco depois dele, começou a rir e veio 

até eles dizendo: 

        – É melhor sentar, senhor Weasley, não está conseguindo se fazer 

entender pelos seus parentes. 

        Ela fez com que Fred sentasse em um dos sofás e então se virou para os 

restantes, que haviam transferido todas as expectativas para ela. 

        – Não se preocupem. – ela falou sorrindo – É normal os pais ficarem 

abobados. Se querem tanto assim saber, é exatamente como ele falou. A senhora 

Weasley escolheu os dois nomes. São duas meninas lindas! 

        – Duas?! – todos exclamaram. 

        – Sim, gêmeas idênticas! – disse a curandeira, ainda mais entusiasmada 

diante da surpresa deles. 

        Todos desabaram novamente em seus lugares, surpresos demais para 

falarem qualquer coisa. 

        – Gêmeas idênticas! – murmurou Fred por fim, ainda abobado, mas 

sorrindo. 

 

  
   


