
 

Título: Dragões Negros; 

Escrita por: L e P; 

Universos ficcionais: Série Harry Potter; 

Ano: 2003; 

Capítulos: 12; 

Classificação: Geral/ Suspense; 

 

Sinopse: Willian é um bruxo órfão que tem uma grande amizade com Matthew 

Weasley e Allison Snape, e uma aversão inexplicável pelo professor Potter. Depois 

de um incidente em que foram testemunhas, o trio começa a investigar um 
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******************************************************************** 

DRAGÕES NEGROS 

L: Nossa, que emoção! Nossa primeira fic séria publicada aqui! 

P: Seguinte, povo! Essa fic foi escrita em 2003, logo depois do lançamento de HP05, 

então spoilers só até aí, ok? 

L: Ela conta uma história que se passa há... há... quantos anos depois do tempo do 

livro mesmo, P? 

P: ... nem lembro mais... Bom, um bocado de tempo depois! 

L: Outra coisa que temos que falar é que essa fic é da LAP, mas não foi escrita por 

nós três. 

P: Como estávamos no terceirão e precisávamos estudar, fizemos o seguinte: eu 

tive a idéia para a fic e a L me ajudou a montar o esquema dela; escrevi até o 

quarto capítulo e depois tive que abandoná-la para poder estudar; a L empolgada, 

querendo escrever logo o final que tínhamos planejado, decidiu continuar a partir 

do cap 5. Então essa é uma fic escrita e planejada by L e P! 

L: E conta por que você não escreveu e não deu opinião, A! 

A: Por que o meu curso de faculdade era mais concorrido e eu precisava estudar 

mais coisas como biologia, física, química e matemática... 



P: E como somos boas amigas deixamos a A estudar direto! 

A: ... Ficou na intenção só, né? Vocês riam tanto que eu nem conseguia prestar 

atenção e ficava querendo ler também! 

L: Enfim, essa fic ficou bem legal! 

P: Esperamos que gostem! 

L: E leiam a fic Devoy da P tbm! Quer ver uma auror super-poderosa lutando 

contra as forças dumau?! Conheçam a Celebriant! 

P: Propaganda é departamento da A, L! 

L: Sei disso, mas a A agora está ocupada estudando para repor o ano perdido na 

faculdade por ela ter ido para o México... 

P: Então, deixa de enrolar e começa logo essa fic! 

L: Ok, Dragões Negro! Apostos! Iáááááááá!... 

 

Cap 01 - Willian, Matthew e Allison 

Já era passado da meia-noite quando uma mulher entrou em uma casa em 

ruínas segurando um monte de trapos nos braços.  

Willian aproximou-se da janela, e conseguiu distinguir três pessoas entre os 

móveis escuros.  

– Ele está atrás de mim. – a mulher abraçou fortemente o monte de trapos e, 

soluçando, o entregou para uma das pessoas.  

Ainda resmungando mais algumas coisas entre lágrimas, ela saiu da casa 

tentando não olhar para trás. Logo uma das pessoas que ficaram também saiu.  

O garoto forçou os olhos e percebeu que a pessoa que tinha ficado era uma 

mulher. Ela se aproximou da janela balançando um monte de cobertores, e ele 

ouviu um choramingo de uma criança pequena. O que a outra mulher havia 

trazido era um bebê, e agora, com ela se aproximando da janela, ele pode ver seu 

rosto. O pânico se apossou dele. Afastou-se sem poder desviar o olhar do rosto da 

mulher. Ofegante, tentou correr e acabou caindo.  

Ele caia em um lugar escuro e logo a imagem de uma ponte surgiu. Agora 

ele estava dentro de um carro segurando seu urso, e não podia gritar. O impacto 

do carro na água o fez acordar gritando. Olhou para os lados e viu seu amigo, que 

também tinha acordado, olhando-o intrigado.  



– O que houve, Willian?! Está passando mal? 

– Não, Kenny... Foi só um pesadelo... De novo... 

– O mesmo? 

– Aham...  

– Nossa... por que você não conta pra alguém do seu mundo? Eles devem 

saber interpretar sonhos...  

– Claro que não! Foi só um pesadelo. Nada de mais... Vou lavar o rosto...  

Willian levantou-se da cama em um pulo. Estava um daquelas noites 

quentes de verão e ele não conseguia nem dormir direito. Kenny era o único amigo 

dele que não se assustava com a magia. Desde pequenos moravam no orfanato e 

eram muito amigos.  

O banheiro estava deserto. Ele ligou a luz e foi até a pia, jogando água no 

rosto. E encarando o espelho, viu dois olhos castanhos olhando diretamente para 

ele, dois olhos que não sabiam de onde vieram.  

Começou a lembrar quando recebera a carta de Hogwarts. Teve um acesso 

de riso quando a Srta. Rebecca Stillwalter, diretora do orfanato, lhe contou, 

também surpresa, que ele era um bruxo. Somente depois de muitas explicações, é 

que ele entendera que foi convocado para estudar em uma escola de magia. 

Descobriu que alguém havia o matriculado há muito tempo, mas nunca encontrou 

qualquer pista sobre essa pessoa.  

Ele balançou a cabeça para acordar desses pensamentos e secou seu rosto, 

voltando para o quarto logo em seguida. Kenny ainda estava acordado, esperando 

preocupado por ele. 

Kenny era franzino e usava óculos, e desde o princípio encarava a condição 

bruxa de Willian como uma espécie de doença, em que ele tinha que ficar um 

tempo fora para ser tratado. Mesmo sabendo sobre bruxos, bruxas e mundo da 

magia, e tendo inclusive um amigo assim, ele não conseguia compreender o que 

poderia ser melhor do que viver no orfanato e ter a vida que tinha. Ele sofrera 

muito quando era e pequeno e só encontrara paz quando a srta. Stillwater o 

acolhera. Willian acreditava que o amigo nunca sairia dali, mesmo se alguém ainda 



o quisesse adotar, e faria de tudo para continuar de algum modo vivendo no 

orfanato, nem que fosse prestando serviços. 

– Eu estou bem, Kenny. Não precisa ficar preocupado. Vou despachar uma 

coruja para o Matthew contando tudo. Está satisfeito?  

– OK, então. – com um suspiro ele virou-se para o outro lado e em poucos 

minutos já havia adormecido.  

Willian não sabia o que escrever, então voltou para a sua cama. Afinal, só 

falara aquilo para tranqüilizar Kenny, na verdade ele não estava nem um pouco 

preocupado com seu pesadelo. Pensou em Hogwarts... era simplesmente 

maravilhosa. Ia começar o sexto ano lá e ele pertencia a casa da Sonserina. Apesar 

da má fama da casa, gostava dela. Ele lembrava-se sempre da cara de Matthew a 

primeira vez que se viram, já selecionados.  

Logo depois dele ser selecionado, Matthew foi chamado, um menino ruivo e 

cheio de sardas no rosto. Sua mãe, a profa. Granger, professora de Feitiços, estava 

com os olhos atentos para o filho. Quando o chapéu gritou Sonserina, Willian 

achou que a mulher ia ter um ataque. Matthew olhou para a mãe e ela retribuiu o 

olhar espantada. Ele tremia da cabeça aos pés quando sentou-se à mesa da sua casa 

ao lado de Willian.  

– O que houve? Não gostou da decisão do chapéu? 

Ele sorriu nervosamente e olhou para a mesa dos professores:  

– Não é isso. É que... eu tinha certeza de que... meus pais, meus tios, meus 

avós são da Grifinória eu achei que eu também iria ser.  

– Sonserina não deve ser tão ruim assim, não acha?  

– Meu pai sempre falou que é a pior das casas.  

– Ora, você se considera pior que os outros?  

Ele hesitou por um momento, mas já sem tremer, respondeu decidido: 

– Claro que não! 

– Então para nós essa deve ser a melhor casa que tem, certo?  



– Sim. – ele riu.  

– E se você veio para cá, mesmo com toda a sua família pertencendo a outra 

casa, você deveria estar feliz! Afinal, você vai ser o primeiro a seguir um caminho 

diferente e nunca vai estar na sombra de nenhum dos seus parentes.  

– Você tem razão! E não iria gostar de ter uma das minhas primas pegando 

no meu pé durante todo o ano! Desculpe, seu nome é? 

Assim os dois tornaram-se grandes amigos. Matthew ainda não tinha muita 

confiança nele mesmo, o que o ajudou a se meter em muitos acidentes no seu 

primeiro ano. Foi em um desses acidentes que eles conheceram a Allison E. Snape. 

Uma menina de longos cabelos pretos e olhos azulados.  

No final da segunda aula do ano de poções, Matthew tropeçou em seu 

próprio caldeirão e seu braço, atingido pela poção, inchou até ficar com um 

tamanho quatro vezes maior que o normal. O professor pediu para Allison o 

acompanhar até a enfermaria. Assim acabaram descobrindo que ela era filha da 

meia irmã do professor e, apesar disso, odiava poções e era bem diferente do 

Snape tio.  

Willian suspirou olhando para o teto do quarto do orfanato. Quando ele 

estava ali, o mundo de Hogwarts parecia tão distante... Será que ele deveria 

mesmo escrever para Matthew e contar que teve mais uma vez o mesmo sonho? 

Ele olhou para Kenny, que já estava no décimo sono. Decidiu não escrever nada e, 

pensando bem, Kenny nunca saberia se ele tinha mandado ou não.  

*** 

Logo cedo, no café da manhã. A diretora do orfanato lhe trouxe uma carta 

de Matthew o convidando para o seu aniversário.  

Oi Will! 

E aí? Como estão as férias? As minhas foram até legais... Ah! Sábado é meu 

aniversario, e você sabe como é minha avó, sempre querendo paparicar o filho mais velho de 

seu filho caçula! Ela vai fazer um bolo pra mim e eu estou te convidando... e não se 

preocupe em como vir, mamãe já acertou tudo com sra. Stillwalter... Allison também vai 

vir! Bom, nos vemos sábado então! E não adianta dizer que não quer vir!  

Matthew 



Willian sorriu para a carta... Faltava uma semana para começarem as aulas e 

ele estava agitadíssimo... Ainda mais com a perspectiva de passar seus últimos 

dias de férias em Hogsmeade...  

– É... tomara que essa semana passe rápido – ele pensou comendo um 

grande pedaço de torrada.  

*** 

A casa de Matthew, nos arredores de Hogsmeade, era pequena por fora, 

mas tão grande quanto o orfanato por dentro; apesar de serem só em quatro na 

família dele. Geralmente, os irmãos do pai do Matthew reuniam-se na casa dele 

nos dias de alguma comemoração (fora o Natal que era tradição reunir toda a 

família na casa dos avós).  

Como era sábado, Hogsmeade estava cheia, com milhares de pessoas 

andando de um lado para o outro. Matthew foi atender um chamado da mãe e 

Willian aproveitou para falar com a Allison sem o amigo saber o assunto. 

– Allison... vem cá... – ele chamou discretamente.  

– Que foi?  

– Me ajuda a comprar um presente para o Matthew? 

– Que tal algo da Zonko's? O tio dele é dono de lá.  

– Vamos lá comigo? A gente avisa a mãe dele... 

E os dois saíram no movimentado povoado, conseguindo entrar na Zonko' s 

a tempo.  

– Bem-vindos a ... – o rosto do tio de Matthew, Fred, se iluminou – Ah! São 

vocês! Vieram para o aniversário do Matthew certo? E se não me engano... está o 

procurando o presente ideal para ele! Que tal esse super molho de abóboras 

malvadas?  

E ele continuou apresentando as mais diversas coisas para os dois, até que 

ele se decidiu em levar uns doces de sabor gelado. Pra não ficar só nisso, eles 

foram até a Dervixes e Bangues e ele comprou um livro sobre quadribol.  



No time da escola, Matthew era o apanhador pela Sonserina, enquanto 

Willian era um dos batedores. Allison entrara no time há um ano e ocupava o 

cargo de artilheira. Matthew era realmente um bom apanhador. Alguns alunos 

diziam que ele era bom por não importar-se em quebrar um braço para pegar o 

pomo. Mas Willian achava que ele realmente tinha talento e se ele machucava-se 

quando jogava era porque era naturalmente desastrado.  

Eles saíram da loja e quando chegaram, a casa estava toda enfeitada com 

balõezinhos flutuantes recobertos de pós brilhantes de fadas.  

– Ele vai ficar furioso com esses balões! – riu-se Allison e subiu para se 

arrumar para a festa. 

Willian seguiu o exemplo, já que tinha mais gente andando na sala dos 

Weasleys do que em Hogsmeade.  

*** 

Algumas horas mais tarde, os parentes de Matthew começaram a chegar. A 

família Weasley era extremamente grande. O tio mais velho, Carlinhos, havia se 

casado com uma romena, morava na Romênia e tinha gêmeos. Gui casara-se com 

uma francesa e estava na Grécia, com uma menina. Os dois não poderiam vir por 

causa do trabalho. Matthew olhou pela janela e se aproximou de Willian com uma 

cara de nojo. 

– Por Merlin! Aquela idiota veio!  

Willian ia perguntar qual idiota, mas logo entendeu o que Matthew quis 

dizer: Fred, e sua mulher Parvati tinham acabado de entrar na sala. Parvati fez o 

maior escândalo e apertou tanto as bochechas de Matthew que Willian se segurou 

para não rir. Allison se escondeu atrás da mesa para que ele não a visse rindo. 

Suzie Lory, com oito anos, entrou atrás dos pais e foi logo conversar com o irmão 

de Matthew, Jonh. Logo depois, Jorge, o outro irmão gêmeo, entrou com sua 

mulher, Mary Rosmerta. Ela havia herdado o Três Vassouras assim que sua mãe 

morreu e eles se casaram e estavam administrando o lugar. Os filhos deles, 

Vanessa de dez anos e Marty, no segundo ano de Hogwarts, entraram logo depois. 

Matthew conseguiu se livrar da tia Parvati e correu para o lado de Allison e 

Willian.  

– Agora só faltam meus avós e meu tio Percy... meu irmão é idêntico a ele, 

fico imaginando se minha vida vai ser que nem a do meu pai... com um irmão 



chato metido a sabe-tudo. Esse ano meu irmão entra pra Hogwarts também. 

Recebeu a carta e tudo...  

– E então, sonseriano? – uma vozinha fina interrompeu Matthew.  

– Que foi Suzie? – perguntou Matthew revirando os olhos.  

– Nada... estou só relembrando que você é o único da família que não é da 

Grifinória.  

– É que ainda você não foi selecionada, sabe... – retrucou ele calmamente – 

Quem sabe o dragão que seleciona a gente não goste do formato da sua cabeça e 

coma você. 

– Ainda é melhor que ser da Sonserina! 

– Some daqui, tampinha! – e virou-se para Willian vendo a garota sair 

empinando o nariz– É todo ano isso...  

Molly Weasley logo chegou. Depois de dar um abraço apertado em 

Matthew, Willian e Allison, ela foi até a mesa e colocou o bolo em cima dela. 

Estava escrito Parabéns Matthew! e mais embaixo, balões mexiam e seus olhinhos 

piscavam. Depois de cantarem parabéns e de estarem satisfeitos, o pai de Matthew 

chegou, juntamente com o avô dele, Arthur Weasley.  

– Olá a todos! Desculpem o atraso... mas a Ordem estava uma loucura hoje! 

Não é pai? 

O sr. Weasley concordou.  

Mal ele terminou de falar, o Prof. Potter apareceu atrás dele. Os Weasley em 

alvoroço o cumprimentaram, e Allison quase desmaiou quando o professor 

mandou-lhe um aceno com a cabeça.  

Willian nunca gostou desse professor. Não sabia o porquê, mas ele o 

incomodava. Na verdade, ele sentia muito mais que isso. Sentia raiva. Willian 

olhou para Rony, que puxou a esposa para um canto.  

– Harry vai ficar aqui, Mione. Pelo menos até eu detalhar o que está 

acontecendo. 



– Será que ele vai voltar mesmo?  

– Talvez... mas eu estou morrendo de fome! Onde está o nosso mini-Percy?  

– Rony!  

– Desculpa. Eu não o vi ainda... 

E eles saíram para a cozinha. A casa estava recheada de cabelos ruivos. A 

maioria dos primos de Matthew tinha cabelos ruivos como toda a família. Apenas 

as esposas tinham cabelos de cor diferentes, e se destacavam. 

Era quase uma hora quando a professora Weasley mandou todos para a 

cama e depois de meia hora de arrumação, a casa ficou em silêncio. Willian estava 

no quarto de Matthew e os dois ficaram conversando sobre a festa e alguns 

minutos depois que apagaram a luz, ele caiu num sono tranqüilo e, dessa vez, sem 

sonhos.  

 

Cap 02 - Novos Comensais 

Willian levantou-se cedo. Tomou um café da manhã reforçado e depois 

ficou na sala ouvindo a conversa dos Weasleys. O dia transcorreu tranqüilamente, 

e quando chegou perto da noite, toda a família sentou-se no amplo jardim da casa. 

Willian, Matthew e Allison resolveram sair dali, porque eram tantas vozes que eles 

não estavam entendendo nada. Subiram as escadas e foram para o quarto de 

Matthew. Enquanto Allison se entertia em ver fotografias de um velho álbum que 

achara em meio aos livros do amigo, os meninos jogavam Snap Explosivo.  

– Olha que legal essa foto! O seu eu está fugindo Matthew!  

– Eu não queria sair nessa foto! – resmungou ele ao ver de que foto se 

tratava – Eu estava ridículo com uma touca vermelha e uma calça meio rosada que 

minha tia Parvati me deu de Natal!  

– E tem uma foto dos seus pais aqui...quem é esta? Nunca a vi entre os seus 

parentes.  

Matthew esticou o pescoço.  



– Ah, é minha tia, irmã do meu pai.  

– Pensei que seu pai só tinha irmãos. Onde ela está? – perguntou Willian 

curioso.  

– Morreu... Quer dizer, é o que me disseram. Papai disse que ela era louca e 

fugiu de casa. Eu não cheguei a conhecer ela.  

– Hum... – limitou-se Allison e voltou a folhear o álbum.  

De repente, vozes alteradas surgiram do cômodo ao lado. 

Os três levantaram-se e foram até a porta do quarto sem fazer barulho. 

Encostaram as orelhas na madeira e prestaram atenção na conversa.  

Ela vinha do escritório do Sr. Weasley. Eles conseguiram distinguir a voz do 

pai e da mãe de Matthew e a do professor Potter.  

– Atacando novamente? Comensais? – perguntou a Sra. Weasley soando 

confusa.  

– Não... os comensais foram todos mortos ou presos. Esses estão sendo 

chamados de "novos comensais" – explicou o Sr. Weasley..  

– Mas isso é impossível! Harry matou Voldemort!  

– Eu o matei, Hermione. Mas várias pessoas ainda estão desaparecidas... 

quem sabe ainda vivem...  

– Você não acha que... – o Sr Weasley não pode acabar.  

– Duvido muito Rony... ou melhor, espero que não.  

– Harry. Precisamos de você na Ordem... você sempre foi o melhor entre 

todos!  

– Falou certo, Rony: eu fui. Não quero voltar. Não posso. Entrei lá com um 

único objetivo... E ele já se foi – o professor suspirou – Mas esses "novos comensais" 

estão seguindo a quem? O que querem?  

– Não sei a quem seguem. Mas são muito mais cautelosos e astutos que os 

antigos comensais. Parece que o objetivo é o mesmo: livrar o mundo mágico dos 



sangues-ruins... Já morreram dois, só nessas férias em circunstâncias misteriosas. 

Se continuar assim, teremos que manter os alunos nascido trouxas no mundo 

mágico sob proteção do ministério.  

– Mas como isso pode ter acontecido?! 

– Calma, Mione. Enquanto seus alunos estiverem na escola estarão seguros... 

bom, acho que estarão. 

– Ah, Rony... não quero que tudo aquilo volte – a mãe de Matthew começou 

a chorar – Não quero que você se machuque. Não quero que as crianças tenham 

que passar pelo terror que nós passamos. Eu não quero que tudo pelo que a gente 

lutou se desmorone novamente!  

– Acho melhor encerrarmos essa conversa! – falou o professor – Alguém 

pode escutar...  

Os três pularam da porta e voltaram para seus lugares com as cartas de 

Snap e o álbum. Fingiram estar conversando quando os outros três passaram pela 

porta.  

– Meninos, o jantar vai ser servido daqui a pouco – falou a Sra. Weasley, 

sem nenhum indício de ter caído em prantos há pouco tempo atrás, quando notou 

os garotos no quarto – Por favor, não se atrasem.  

– OK mãe... – disse Matthew olhando para os três até que eles 

desapareceram. Então virou para Willian e Allison e sussurrou – Vocês ouviram? 

– Sim... Será que vai voltar a ser como era anos atrás?  

– Não sei... – falou Willian pensativo – Será que há possibilidades de 

Voldemort ter voltado?  

– Tomara que não! Agora vamos descer logo, senão minha mãe me 

excomunga.  

*** 

Logo depois do jantar, os tios de Matthew resolveram jogar quadribol. 

Fizeram dois times, um com os antigos alunos de Hogwarts e um com os novos. 

Como não tinham sete jogadores, resolveram jogar sem um artilheiro.  



No time dos novos, Matthew era apanhador, Willian e Ann (filha de Percy) 

eram batedores, Allison e Vanessa como artilheiras e Marty como goleiro. E no 

time antigo, Harry ficou como apanhador, Fred e Jorge como batedores, Mary e 

Percy como artilheiros e Rony como goleiro.  

Hermione pegou as bolas enfeitiçadas, que substituíam as verdadeiras, e 

soltou-as. Esperou todos darem o impulso e jogou a goles para o alto. Willian 

segurou firmemente seu bastão e olhou para Allison que estava tentando pegar a 

goles de Mary. Estava como em Hogwarts e outra vez, sentiu-se extremamente 

feliz. Mas logo um balaço (rebatido por Jorge), passou zunindo pela sua cabeça.  

– Vamos ver se os novos batedores da Sonserina serão iguais aos seus 

antecessores! – riu-se Fred.  

– Ah, é? – Willian encarou como uma aposta.  

Bateu com toda a força no balaço que voltava na sua direção e lançou-o em 

Percy que, depois de quase quebrar o nariz, perdeu a posse da goles para Allison. 

E ela desviou-se tão rápido que Rony não teve chance de reagir.  

– O que acharam disso, velhos Weasley? – perguntou Willian com cara de 

desdém, estendendo a mão para Allison que passou logo acima dele, batendo em 

sua mão e sussurrando: "Valeu".  

– Hum... nada mau – comentou Jorge quando a goles começou novamente a 

circular entre os artilheiros – Será que consegue fazer mais um dez nesse estilo? 

– NÃO PROVOCA, JORGE! – berrou Percy tentando parar o sangramento 

com um feitiço.  

– Tenho que trabalhar por dois aqui! – disse Willian quando passava perto 

de Matthew para tentar derrubar o Prof. Potter e se referindo à Ann – Acho que 

sua prima não quer sujar as vestes com esses balaços imundos e nojentos! 

Matthew riu e apressou-se para desviar do balaço que Fred lançou.  

– OPA! Está quase conseguindo, tio Fred!  

– Obrigado! Da próxima eu acerto!  



Willian voltou para o meio do campo ainda em busca de uma oportunidade 

de lançar o balaço no professor. Quase conseguiu várias vezes, mas o velho 

apanhador da Grifinória ainda era muito bom em quadribol.  

– Está tão desesperado para me acertar, Usher? – perguntou o professor 

tentando não rir do esforço do aluno – Aposto que estaria mais motivado se os 

resultados do seu último teste já tivessem saído! 

– Mas por enquanto, – Willian respondeu sarcasticamente com um olhar 

desafiador para o professor, enquanto passava a mão pela testa para desgrudar o 

cabelo que já estava molhado pela umidade da noite – estou apenas verificando o 

quanto o senhor está enferrujado!  

O professor deu uma olhada tanto de raiva esportiva quanto de professor 

para um aluno problema, mas antes que Willian pudesse rir da cara dele, Matthew 

se projetou como um raio em direção ao chão onde um borrão branco (o pomo 

também fora substituído por outra bola) corria com igual velocidade.  

– Ah, não! – o professor ainda tentou alcança-lo, mas sua vassoura 

ultrapassada, Firebolt, não era páreo para a SSF (Sonic Spark Five) de Matthew.  

Matthew começou a rodar em pleno vôo, como um saca rolha, para alcançar 

o pomo que tentava fugir.  

– MATTHEW! – A Sra. Weasley gritou desesperada quando o filho que, 

depois de pegar o pomo, bateu contra o chão e rolou por mais três metros.  

– PEGUEI! – ele levantou-se depressa, com a cara toda suja e esfolada e um 

grande rasgo nas vestes – Ah, não! Arranhei minha vassoura de novo! 

– MATTHEW GRANGER WEASLEY! Quantas vezes já falei para não fazer 

isso! Ainda mais na minha frente!  

– Mas não tinha outro jeito de pegar o pomo, mãe! – reclamou ele.  

– Não quero saber! Já para casa! Ainda bem que sua avó não viu isso!  

Willian e Allison abafaram as risadas, enquanto desciam da vassoura 

observando o amigo, contrariado, voltando para a casa e chutando o ar, ainda 

estrangulando o pomo falso na mão.  



– Vocês também, meninos! – disse Hermione para o resto do time do filho – 

Já escureceu! Amanhã vocês poderão jogar mais.  

E, antes que Willian entrasse, Fred o alcançou.  

– Pois é, Willian – falou Fred dando tapinhas nas costas do menino – Acho 

que agora, sem nós e com vocês na Sonserina... a Grifinória tá perdida!  

 

Cap 03 - A Grande Entrevista de Allison 

            A semana na casa de Matthew correu tranqüila. O sr. Weasley chegava todo 

dia depois das dez em casa e a professora Weasley preocupava-se a cada minuto. 

Fora isso, eles jogavam quadribol na maior parte do dia ou comiam as deliciosas 

torradas de caldeirão que a avó Weasley mandava para os netos. Allison também 

tinha conseguido permissão para passar o finalzinho das férias com os amigos. Até 

que finalmente o dia de embarque chegou.  

            Dos Weasley, apenas dois estavam em Hogwarts: Marty e Matthew. Marty 

estava no segundo ano e pertencia a casa Grifinória. E tinha seu irmão Jonh, que 

entraria esse ano na escola. Como eles moravam em Hogsmeade, chegaram antes 

que os outros alunos, e ocuparam seus lugares na mesa da Sonserina.  

– Eu me lembrei ontem à noite de uma coisa! – anunciou Allison toda 

animada assim que eles se sentaram.  

– O que? – perguntou Matthew olhando para os outros alunos que haviam 

chegado de trem.  

– Do nosso Jornal Semanal de Hogwarts. Esqueceram? A Holly se formou 

ano passado e passou o cargo de responsável para mim. Temos que conversar com 

Carolyne da Corvinal, porque ela também queria entrar para a edição – e 

acrescentou vendo a cara dos meninos –  Porque estão me olhando com essa cara? 

Afinal, faz dois anos que fazemos o jornal e ninguém além de nós quis entrar para 

ajudar. Eu estava até com medo que depois que saíssemos daqui, o jornal ia deixar 

de existir. 

– Nós não falamos nada – comentou Willian segurando o riso – seria uma 

perda terrível para a escola ficar sem o nosso jornal. 



– É verdade, Allison – continuou Matthew entendendo a brincadeira – 

Quem contaria a história do passado daqui, se não fosse você? Oh, memorável 

Allison Elizabeth Snape! 

– Não-fala-meu-nome-inteiro! – disse ela ameaçadoramente entre os dentes. 

– Calma, Allison Eliza... Ok, eu paro!... Por que não gosta do seu nome? É 

tão lindo...  

– É ridículo, Matthew! Você sabe que eu não gosto e cala a boca!  

Allison virou de costas para os dois. Willian deu uma piscadela para 

Matthew e se aproximou dela, abraçando-a e pegando-a no colo. 

– EI!! O que significa isso? – disse a garota tentando se soltar – Para! – ela se 

sacudiu tanto que Willian não a conseguiu segurar.  

Acabou tropeçando nas vestes do garoto e o puxou pra baixo também. 

Matthew ria sem parar, e Willian acabou caindo em cima de Allison. Os dois se 

entreolharam por um momento. 

– Que houve, Allison? – perguntou ele, não agüentando encarar aqueles 

dois olhos azuis por muito tempo, e abrindo um sorriso para disfarçar – Gostou do 

meu corte de cabelo? 

– Acho que você deveria era ter raspado esse seu cabelo louro cor de lesma! 

– falou ela nervosa,  empurrando Willian e levantando-se ajeitando as vestes – É 

melhor você ficar de pé. Não é bonito que o fotógrafo do Jornal Semanal de 

Hogwarts fique deitado no chão!  

Willian levantou-se e viu que vários alunos, inclusive alguns que entravam 

no Salão, olhavam rindo para ele. Alguns colegas da Sonserina o cumprimentaram 

e ele retribuiu os cumprimentos sem perder a pose.  

Os professores entraram e sentaram-se nos seus respectivos lugares. 

Minerva McGonnagal sentou-se na cadeira do meio, e do seu lado estavam o Prof 

de Herbologia, Neville Longbotton e Prof de História da Magia, Colin Creevey. E 

assim Snape, Potter e mais alguns professores que eles não tinham aula. A 

professora Weasley entrou alguns minutos depois, trazendo os alunos novos para 

a seleção. Jonh estava entre eles, meio abismado, meio alegre, com os traços tão 

idênticos ao tio de Matthew, Percy, que era difícil dizer que não era seu filho.  



– Jonh Granger Weasley! 

O menino encaminhou-se timidamente até o chapéu, e após alguns minutos 

ouviu-o gritar: 

– GRIFINÓRIA! 

A mesa explodiu em aplausos e o olhar da professora de Feitiços parecia 

estonteado de alegria. 

– Me lembro do dia que fui selecionado... – murmurou Matthew com uma 

expressão desanimada idêntica ao do pai – Lembra? Minha mãe quase teve um 

piripaque! E agora, mais um Weasley foi para a Grifinória... grandes coisas! 

– E eu repito o que eu disse naquele dia Matthew: Você é o único da 

Sonserina da sua família!  

Matthew sorriu e concordou com o amigo.  

Quatro alunos se juntaram a Sonserina e depois de jantarem e se 

empanturrarem com tortinhas de abóbora, eles foram para o frio dormitório da 

Sonserina. 

*** 

Willian e Matthew estavam editando a última matéria que fizeram sobre 

“Como os trouxas reagem | magia”, quando a porta se escancarou e Allison surgiu 

atrás dela com um sorriso imenso no rosto. 

– Eu tenho uma matéria que vai abalar as estruturas de Hogwarts! 

– E qual é? – perguntou Matthew pulando da cadeira contagiado com a 

empolgação da amiga. 

– Eu estava fazendo meu trabalho de História da Magia, quando eu vi que 

ninguém nunca tinha feito... – ela parou olhando para o nada. 

– O que? – Willian tentou ajudá-la a terminar. 

– Fala logo, Allison! Você nos deixou curiosos! 

– Vamos fazer uma matéria sobre... TCHAM-TCHAM! O Prof. Potter! 



– Ahhhh! – os outros dois se decepcionaram. 

– ... O que foi? Não gostaram? 

– Eu pensei que era uma matéria legal... – resmungou Willian sentando-se 

novamente. 

– Mas é uma matéria legal! 

– Todo mundo sabe o que aconteceu, Allison... 

– Mas não do ponto de vista dele! Ninguém nunca o entrevistou... 

– Ah não! Não acredito! – Willian olhou incrédulo para Allison – Não vamos 

precisar tirar fotografias, não é? 

– Como não? É a página principal do nosso jornal! Vamos nos aprontar. 

Marquei com ele daqui a meia hora... portanto... MEXAM-SE! 

E depois de meia hora, os três estavam na sala do Prof. Potter. Allison e 

Matthew sentados de frente para ele e Willian estava de pé ao lado deles, com a 

máquina fotográfica nas mãos. 

– Boa tarde professor – começou Allison vendo que Matthew já havia 

colocado a pena de repetição – Como todos sabem, o senhor derrotou Voldemort, 

logo depois de ter se tornado auror – Harry confirmou com a cabeça – Nós 

gostaríamos de saber, em primeiro lugar, como era sua vida em Hogwarts. O 

senhor era um bom aluno? 

– Anh... posso lhe garantir que eu passava de ano. 

– Falam que o senhor sempre se metia em encrencas... é verdade? O que tem 

a dizer? 

– Bom, geralmente elas que vinham ao meu encontro. 

Willian estava entediado. Brincava com sua máquina enquanto tentava 

inutilmente prestar atenção no que o professor falava. 

– E o senhor era muito famoso na escola? 



– Sempre fui famoso no mundo bruxo, mas só fiquei sabendo quando entrei 

em Hogwarts. Sinceramente não era uma coisa da qual eu me orgulhasse. 

– E porque o senhor resolveu se tornar auror? 

Uma sombra passou pelo rosto do professor e Willian percebeu, que apesar 

de seu rosto estar inexpressivo, seu olhar parecia triste. 

– Depois que eu me formei, Voldemort tinha ressurgido com muito mais 

poder. A única alternativa que eu tinha para salvar minha vida, era ser auror. 

– E a sua formatura? Como foi? 

– Não foi uma festa memorável. Nossa formatura foi em meio ao caos do 

ressurgimento de Voldemort e o ministério estava convocando novos jovens para 

defender o mundo mágico. E então, ela foi antecipada e fizemos um treinamento 

especial para aurores. 

– E o senhor teria uma fotografia de sua formatura? 

– Tenho – ele pensou um pouco – Esperem um minuto... 

Ele levantou-se e começou a remexer nas prateleiras, de vez em quando 

derrubando alguns utensílios e resmungando: “Deve estar aqui...” ou “J{ 

encontro”... Matthew estava se segurando para não rir. Willian percebeu que, 

apesar de toda a fama e grandes feitos do professor, ele não deixava de ser 

desajeitado. 

– Achei! – falou ele finalmente, puxando um álbum antigo do meio dos 

livros. Ele folheou as páginas e mostrou uma foto. Willian se aproximou e viu 

quatro pessoas na foto. Uma era o professor, inconfundível com óculos e cicatriz, 

havia uma garota de cabelos castanhos e um garoto de cabelos ruivos e cheio de 

sardas no rosto, que ele reconhecera como a mãe e o pai de Matthew e uma menina 

de cabelos ruivos, sem a roupa de formanda, abraçada aos três. 

– Ei! – exclamou Matthew apontando para a foto – É a tia Gina! 

O professor sorriu e disse: 

– É ela sim. 



A pena de repetição parou num toque de Matthew e ele se aproximou da 

mesa curioso. 

– O senhor conhecia a tia Gina? 

– Tia Gina... é engraçado ouvir você falando assim... Ela estava no sexto ano 

quando eu me formei. 

– E... – Matthew se aproximou mais ainda da mesa – é verdade que ela era 

louca?... Meu pai dizia que ela era! – ele acrescentou ao ver o olhar do professor. 

– Seu pai não se conforma com certas coisas que ela fez... mas eu não achava 

que ela era louca. 

– E o senhor sabe como ela morreu? 

– Seu pai não lhe contou? 

– Ele me disse que ela fugiu de casa, mas eu acho que era invenção dele... 

– Não é, não. Ela fugiu mesmo. 

– E, – comentou Allison demonstrando seu espírito analisador – parece que 

tem uma sombra sob o senhor quando fala dela. 

Ele pensou um pouco e respondeu: 

– Seu pai não tem porque esconder de você: sua tia fugiu com um aluno da 

escola que se formou com nós. O pior tipo de sonseriano que essa escola já teve – e 

acrescentou olhando para Willian – mas não o único. 

Willian sentiu o sangue ferver e uma vontade enorme e incontrolável de 

pegar a câmera e bater na cabeça do professor até ele cair no chão, pedindo 

piedade. Mas o professor continuou falando e não notou o sorriso amarelo que 

Willian mandou-lhe. 

– E o pior de tudo é que ele era um Comensal de confiança de Voldemort. 

– E quem era ele? – perguntou Matthew vidrado. 

– Um Malfoy. Draco Malfoy... 



– Já ouvi esse nome... – murmurou Allison mais para si mesma que para os 

outros. 

– Foram os comensais que a mataram? – pediu Matthew quase suplicando 

com o rosto tão perto do professor que ele podia contar suas sardas. 

– Ninguém sabe... depois que Voldemort morreu, e também antes dele 

morrer, muitas pessoas desapareceram e não foram encontradas. Inclusive Malfoy. 

Allison deu um cutucão em Matthew, fazendo o garoto pular. 

– Põe esta pena para funcionar, criatura! Mas... voltando a entrevista... como 

o senhor derrotou Voldemort todo mundo já sabe... mas como se sentiu cara a cara 

com ele? 

– Bom, não se tem muito tempo para pensar quando você está frente a frente 

com um maníaco, ainda mais se ele for o assassino de seus pais. Mas... Eu pensei 

que aquele era o momento em que seria decidido entre a continuação da guerra ou 

o início de um tempo de paz. – ele pensou por um momento – Acho que foi por 

isso que eu decidi ser professor aqui em Hogwarts. Essa escola foi a única casa que 

eu realmente tive e onde eu realmente vivi. Quero eu mesmo certificar que essa 

escola não venha a formar algum maníaco novamente. Nunca passou pela cabeça 

de vocês tornarem-se comensais, não é mesmo?  

Allison e Matthew riram com o professor, mas Willian não conseguiu se 

segurar: 

– Talvez. 

O professor o analisou tentando ver se ele estava brincando ou não. Mal 

humorada, Allison fez um sinal pra Matthew parar de escrever. 

– Então... acho que já está bom – ela estendeu a mão para o professor – 

Muito obrigada professor por toda a informação e por nos ceder um pouco do seu 

tempo. Vamos Willian, tira uma fotografia nossa. 

Willian aproximou a câmera dos dois e novamente teve vontade de jogar a 

câmera no professor e também na Allison por obrigá-lo a estar ali. 

– Então é isso, garotos? Não precisa agradecer srta. Snape... 



Eles saíram da sala do professor e Willian percebeu que Allison segurava a 

mão, olhando para ela abobada. 

– Que houve, Ally? – perguntou Matthew também percebendo a expressão 

sonhadora da amiga. 

– Ele... pegou na minha mão... 

– Ai! – Matthew deu um tapa na testa revirando os olhos – Vai começar de 

novo! 

– Como ele pode ser tão bonito? Ele tem trinta e oito anos e... 

– ... usa óculos, tem uma cicatriz ridícula, um cabelo ridículo, uma roupa 

mais suja do que limpa, uma cara amassada... 

– Willian! Que falta de sensibilidade! Eu me admiro ele estar sozinho até 

agora... quem sabe está esperando a pessoa certa... 

– Você não está apaixonada pelo professor, está? – perguntou Willian com 

um certo tom de raiva e desdém. 

– NÃO! – disse ela depressa, parecendo perturbada – É...claro que não! 

Vamos logo, quero editar isso para amanhã... e ... é isso! Tive mais uma idéia! 

– Me desculpe Allison, mas eu não posso te ajudar – falou Matthew olhando 

para o sol de fim de tarde – ... vocês fizeram o trabalho de Poções, eu ainda tenho 

que fazer... aquele seu tio é um saco mesmo, Ally! Por que não fala para ele se 

aposentar?  

– Ok, então o Willian me acompanha. Não é mesmo, Will? 

– Se for para entrevistar outro professor, eu tô fora!  

– Não é outra entrevista! – a garota parecia indignada –  Vamos pesquisar 

sobre a família Malfoy! 

– Boa sorte! – desejou Matthew indo em direção as masmorras. 

– Me ajuda? – perguntou ela esperançosa para o amigo. 

– Ok. Só não fala mais naquele professor... 



Eles foram até a biblioteca e começaram a procurar livros que falassem 

alguma coisa sobre a família Malfoy.  

Em mais de uma hora de busca conseguiram apenas levantar algumas 

informações gerais: era uma família muito antiga e sua mansão estava 

abandonada, sendo considerada pelos trouxas como mal-assombrada.  

Allison fechou um livro, cansada, e pegou outro em uma enorme pilha. 

Logo seus olhos brilharam e ela chamou pelo amigo: 

– Olha Willian! Aqui tem uma! Diz que “A esposa de Lúcio Malfoy, condenado 

ao Beijo do Dementador pelo Ministério da Magia, foi a última a ser internada no hospital 

St. Mungus depois da queda de Voldemort com perda total da razão.”! 

– Família interessante... 

Mas Willian não estava mais prestando atenção no livro. Olhava para 

Allison. A garota estava a um palmo de distância do seu rosto. Há pouco tempo ele 

havia reparado que sentia mais que amizade por sua amiga. E sem perceber 

chegava cada vez mais próximo dela.  

– Você acha que... – Allison virou repentinamente e seus olhos se 

encontraram. Seus lábios quase se encostando. 

 Willian sentiu um calor repentino subir pelo seu corpo. 

– Anh... – Allison enrubesceu, acompanhada de Willian, sem conseguir 

desviar o olhar  – ... vamos procurar mais livros, ok? – ela levantou-se bruscamente 

–  Você vê daquele lado, bem lá no fundo onde a gente não viu ainda que eu 

procuro deste, ok? 

– Certo. – Willian conseguiu dizer. 

Allison sumiu por entre as prateleiras e ele começou a procurar algo entre os 

livros. Havia vários títulos e um livro chamou sua atenção: “Vinte anos de 

Manchetes!”, publicado h{ dez anos atr{s pelo Profeta Di{rio. Willian pegou o 

livro e voltou para mesa. 

Folheando-o, viu uma manchete engraçada: “Harry Potter: Perturbado e 

Perigoso”. Curioso, Willian começou a ler a reportagem. Era sobre a época de 

escola do professor, quando uma tal de Rita Skeeter falou que ele estava 



perturbado e o considerava extremamente perigoso. Willian começou a rir alto, e a 

Srta. Aboot pediu para ele ficar em silêncio. Allison escutou as risadas e voltou 

para a mesa. 

– Do que você está rindo? 

– Leia. – ele mostrou o livro – Veja o seu amado Harry Potter, lindo e 

maravilhoso. – sussurrou ele cinicamente. 

Allison começou a ler e seus olhos mudaram de indignados para alegres. 

– Olhe... Draco Malfoy... aqui – ela apontou para o nome na entrevista – 

deve ser aquele cara que o professor falou... Ele era realmente implicante. Falar isso 

do professor Potter... ele nunca seria perigoso! 

Willian a olhou sarcasticamente. 

– Ele é ofidioglota! Claro que ele é perigoso! 

– Mas ele ganhou o poder por causa da cicatriz. Vai dizer que você não 

sabia? 

– Eu não sou fã do meu professorzinho de Defesa Contra as Artes das 

Trevas como você! Não gosto dele. 

– Não sei porquê! Ele é um ótimo professor. – disse Allison indiferente 

folheando o livro. 

– Ele pode ser bom professor, mas não gosta de mim também. E eu não 

tenho que gostar dele só porque tem uma cicatriz idiota na testa! – ele falou 

estupidamente pegando outro livro. 

– Acha que eu gosto dele só porque ele tem uma cicatriz na testa?!  – 

perguntou a garota, incrédula. 

– Acontece que se ele não tivesse essa cicatriz, você nem o conheceria! 

Ela suspirou com raiva e falou pesadamente: 

– Ele seria bonito igual!  



Uma raiva imensa encheu Willian, fazendo-o levantar e jogar o livro na 

mesa. 

– Então fique aí com seu ídolo cicatriz! – e virou as costas, andando 

rapidamente para a saída. 

– ESPERA! 

Ele parou contrariado e olhou para trás. 

– Largue de briguinhas e venha cá, Willian Usher! 

Mesmo com uma vontade imensa de sair dali e a deixar falando sozinha, ele 

voltou obedientemente e sentou-se afastado dela.  

– Eu não mordo, sabia? – ela resmungou revirando os olhos. 

– É bom mesmo... – respondeu ele friamente, puxando a cadeira para mais 

perto dela. 

– Olha essa Manchete: “Lúcio Malfoy preso”. – ela lhe mostrou o livro que ele 

tinha jogado aberto ao acaso.  

Willian começou a ler a matéria. 

“O antigo conselheiro de Hogwarts e atual representante do Ministério da Magia, 

Lúcio Malfoy, foi preso ontem juntamente com três comensais. Foi aplicado Veritasserum e 

ele confirmou o que muitos desconfiavam: que participa do circulo intimo de Você-Sabe-

Quem. Lúcio foi condenado ao beijo do dementador, que ser{ aplicado hoje | noite.” 

 

 

            – E tem mais: 

  

“Mulher de Lúcio Malfoy enlouquece. 

  

Depois de receber sua punição, Lúcio Malfoy foi mandado para casa com sua esposa. 

Há algum tempo o filho do casal, Draco Malfoy, desapareceu e Narcisa Malfoy ficou 

sozinha. Nossas informações nos dizem que ela enlouqueceu e terminou de matar seu 



marido. Foi presa logo depois e internada no St. Mungus com fortes evidências de loucura 

profunda.” 

  

–  Trágico, não? 

Ele concordou com um aceno de cabeça e perguntou, tentando entender: 

– Mas então o filho deles não era comensal? 

– Sim, mas como o professor disse, muitos desapareceram e Draco 

provavelmente deve estar morto. Acho que já vimos o bastante e já está quase na 

hora do jantar... Ainda está nervoso? 

– Não estou nervoso. 

– Antes estava e ótimo que não está mais... Sabia que você é muito 

estressado? Fica zangado com qualquer coisinha. 

– Desculpa, Allison... É que você deixa qualquer um nervoso com essa sua 

paixonite pelo professor. 

– Não comece de novo!... – ela fechou o livro e levantou-se – Vamos então? 

Os dois saíram da biblioteca com o livro na mão, para mostrar a Matthew, 

que os estava esperando na sala comunal.  

Willian sentou-se no sofá enquanto Allison mostrava a Matthew o que 

encontraram. Ficou pensando nas notícias que leu sobre a família Malfoy, mas 

havia algo que o incomodava: Allison. Ele olhou para os dois que estavam 

conversando e viu o brilho no olhar de Matthew. Willian tinha quase certeza que 

Allison não gostava de Matthew, mas quanto a ele... Willian nunca perguntou a 

Matthew se ele gostava dela, mas... olhando agora para ele, Willian sentiu uma 

pontada no peito. “Tomara que seja apenas admiração...” ele pensou inquieto. 

Sabia que conseguiria disputar Allison com qualquer um, menos com seu melhor 

amigo. 

 

Cap 04 – Ataques 



Ele estava dentro do carro novamente, mas agora o seu urso de pelúcia 

boiava na água que subia rapidamente. Um choro de criança estourava seus 

tímpanos quando o vidro da janela se quebrou e uma mão o segurou, antes do 

carro afundar completamente na água. E antes de afundar, ele viu o rosto da 

mulher que estava no banco da frente e gritou.  

– Willian... WILLIAN! Acorde!  

– O quê?! – Willian perguntou, olhando assustado para os lados.  

– Você estava tendo um pesadelo... – disse Matthew e acrescentou ao ver a 

cara intrigada do amigo – o que foi?  

– Desta vez foi diferente... – ele murmurou tentando lembrar-se do que vira.  

– Não foi o mesmo da mulher? 

– Não, não...ela estava lá, mas... não do jeito que eu a via antes...  

– O que você vai fazer, cara? Isso não é normal! A Allison diz que nas aulas 

de adivinhação esses sonhos que ficam se repetindo são...  

– Deixa pra lá, Matthew. – ele cortou o amigo – Aquela professora de 

adivinhação é lunática! E a Allison também por acreditar nela... Vamos voltar a 

dormir. Amanhã vamos ter que acordar cedo para acabar aquele pergaminho do 

professor Potter.  

Mas Willian não conseguiu dormir. Por mais que tentasse deixar a mente 

vazia, esses pesadelos voltavam. Não conseguia lembrar do rosto da mulher do 

carro, mas sabia que era aterrorizante... Willian nunca soube nada sobre seus pais, 

e algo lhe dizia que aquele pesadelo tinha alguma coisa a ver com ele. Será que 

seus pais morreram assim?  

E finalmente, depois de uma hora, ele adormeceu com a imagem de um urso 

boiando na água.  

*** 

  O Salão Principal naquela manhã de trinta e um de outubro estava tenso. 

Havia várias pessoas do Ministério andando de um lado para o outro, enquanto os 

alunos se sentavam para tomar café.  



A primeira aulas deles seria de Defesa Contra as Artes das trevas, aula que 

Willian mais odiava na escola. Quando entraram na sala de aula, o Prof. Potter já 

estava sentado na sua mesa e ao seu lado estava o pai de Matthew.  

– É o que eu disse, Harry. – ele tentava sussurrar para os alunos não 

escutarem – Vão ser tomadas medidas drásticas quanto a isso. É melhor prevenir 

do que remediar. Bom, acho que você tem que dar aulas agora... Nos vemos mais 

tarde, então. – ele falou saindo em direção a porta e cumprimentando seu filho e 

Willian em seguida. Allison chegou alguns minutos depois e sentou-se do lado 

deles, nas últimas carteiras.  

– Não gosto de sentar aqui atrás... – ela resmungou olhando para o professor 

– Mas tenho uma coisa para mostrar a vocês. – ela estendeu-lhes o jornal Hogwarts 

Semanal com suas reportagens e com uma história imensa sobre a família Malfoy. 

Willian viu a fotografia que ele tirara onde o Prof. Potter estava acenando 

alegremente. Willian fez uma careta e voltou-se para frente notando que o 

professor o encarava.  

– Algum problema, Sr. Usher?  

– Não exatamente professor. 

O professor continuou o encarando e disse logo em seguida:  

– Menos cinco pontos para a Sonserina pela sua falta de atenção e quero 

conversar com você depois da aula.  

– Detenção?! – Willian não pode conter-se.  

– Veremos isso, Sr. Usher. E agora fique em silêncio por favor, ou perderá 

mais pontos para sua casa.  

O garoto ficou calado durante toda a aula remoendo sua raiva pelo 

professor. Quem ele pensava que era? A sua fama não lhe dava o direito de ser 

cruel com seus alunos! Acalmou-se um pouco quando Allison lhe passou um 

pedaço de pergaminho onde ela pedia para ele se acalmar. Geralmente ela não 

demonstrava sua preocupação com os amigos dessa maneira. Ele olhou para o lado 

e quando viu que Matthew os observava, baixou os olhos para seu próprio 

pergaminho e começou a copiar a matéria do quadro.  



Parecia ter passado séculos quando finalmente a aula terminou e Willian 

dirigiu-se até a mesa do professor. 

– Ah! Sim... Me acompanhe...  

O Professor esperou até todos os alunos saírem e começou a falar:  

– Então, Sr. Usher, – ele o estava encarando com aqueles ridículos olhos 

verdes por de trás dos óculos e Willian amaldiçoou a mesa por não ter nenhum 

objeto por perto para atirar nele – Você está com um sério problema de 

comportamento na minha aula. Conversei com outros professores e eles me 

informaram que você é um aluno regular nas classes deles. Talvez devêssemos 

conversar sobre isso... Quer me dizer alguma coisa? 

Willian o encarou desafiadoramente, mas não consegui encontrar uma 

resposta com fundamentos para devolver ao professor.  

Ele foi salvo pelo pai de Matthew, que entrou na sala abrindo a porta com 

violência. 

– Harry! Ainda bem que te encontrei! Eu queria te avisar.... – ele percebeu 

Willian na sala – Anh...Desculpa, Harry... Ocupado?  

– Não tem problema, Rony. O Sr. Usher pode esperar aqui... Sabe esperar, 

não sabe? – perguntou ele lançando um sorriso irônico ao garoto.  

– Sei. – respondeu o garoto o fuzilando com os olhos.  

– Ótimo. – e ele fechou a porta ficando encostado nela.  

Willian percebeu que os dois ficaram no corredor mesmo, e concentrou-se 

para ouvir sobre o que eles estavam conversando.  

– Como isso pode acontecer?! Mais um aluno daqui?  

– Não. Era um aluno da França, que estava sendo transferido para cá. Foi 

morto dentro de um trem. O pior não é isso... ele não foi morto por um feitiço 

rápido e sim torturado até parar de respirar. 

– Conseguiram pegar quem o matou?  



– Sim... e você não vai acreditar quando eu lhe disser. Lembra-se de Crabble 

e Goyle?  

– O que?! Eles?!  

– Infelizmente perdemos Goyle. Tentou lutar e fugiu. Acabou caindo de um 

penhasco, não sobrou muita coisa reconhecível dele. Já Crabble está detido e foi 

interrogado hoje. Mais tarde vão mandar um relatório para nós e eu trago uma 

cópia para você.  

– Que estranho... Será que o Malfoy está metido nisso?  

– Pelo que eu sei do depoimento, ele morreu há mais de quatro anos...  

– Tem certeza?  

– São as únicas informações que temos... Bom, era isso. Queria te deixar 

informado de tudo o mais rápido possível. É melhor você dar uma passada lá em 

casa hoje a noite... O que houve com o Willian? Se o Matthew e ele aprontaram 

outra pode...  

– Nada de mais, Rony. Seu filho é um mau exemplo de sonseriano, mas já o 

Willian...  

– Eles não te lembram alguém? – perguntou Rony rindo. 

– Mas eu garanto que nenhum de nós era parecido com esse.  

– Pois acho ele muito parecido com alguém.  

– E quem?  

– Não sei direito... – respondeu ele pensando – Talvez um dos gêmeos.  

O professor riu e se despediu do amigo. Entrou novamente na sala e disse 

rapidamente para o garoto antes de começar a remexer em seus documentos:  

– Pode voltar para a sua sala comunal. Mas ainda não terminamos essa 

conversa, ouviu? 

Willian saiu sem nem ao menos fechar a porta.  



*** 

Mesmo na hora do jantar ainda haviam muitos aurores andando pelo salão. 

Willian ainda não conseguia entender o que significava essa intervenção do 

Ministério na escola. Hogwarts não era, como o prof Potter havia falado em uma 

de suas aulas, um lugar mais seguro que até mesmo Gringotes?... Até Allison com 

o seu entusiasmo para conseguir uma nova matéria para O Coruja não conseguia 

arrancar nada novo de ninguém.  

– Hunf! – ela sentou-se pesadamente entre os amigos – Nada! O que custa 

eles no contarem só um pouquinho?  

– Calma, Ally. – disse Matthew coma boca cheia de torrada. 

– Precisa falar assim? – reclamou a garota.  

– Logo eles falam alguma coisa. Esse movimento não é normal e eles não 

podem esconder o verdadeiro motivo por muito tempo. A diretora sabe que não 

somos trasgos para não perceber que algo muito errado está acontecendo. – 

comentou Willian enchendo novamente o seu copo com suco de abóbora.  

– Mesmo assim... – ela suspirou começando a se servir.  

Nesse instante uma coisa mais estranha ainda chamou a atenção de todos os 

que estavam no salão: uma coruja desceu planando do teto encantado e seguiu em 

direção a mesa dos professores, diretamente para o prof Potter.  

Willian estreitou os olhos para tentar confirmar o que via. A coruja não batia 

as asas e parecia um tanto "empalhada". Mas sua atenção foi para o professor que 

levantou subitamente com a varinha em punho e gritou junto com o pai de 

Matthew e mais alguns aurores:  

– IMPEDIMENTA! 

No mesmo instante em que foi detida, a coruja explodiu e espalhou chamas 

entre as mesas das casas. Willian cobriu os olhos antes que as chamas o atingisse, 

mas vários gritos irrompera a sua volta. Alunos foram atingidos e gritavam 

desesperados sem saberem o que fazer.  

A coruja havia explodido bem próximo de onde Willian se encontrava, 

fazendo-o se encolher para proteger o rosto.  



Quando os gritos começaram, ele olhou em volta assustado procurando ver 

se as chamas haviam atingido Allison ou Matthew. Allison havia chamuscado as 

vestes, pelo que parecia ela se jogara em baixo da mesa bem a tempo. Fora ela, 

parecia que mais nenhum aluno da sua mesa havia sido atingido, enquanto das 

outras vinham desde choramingos a gritos histéricos.  

– Vocês estão bem? – ele perguntou ajudando Allison a se levantar.  

Eles confirmaram com um aceno de cabeça e voltaram a olhar espantados 

para a confusão no salão. Aurores corriam por todo o salão socorrendo alunos 

atingidos, alguns com graves queimaduras.  

– O que foi isso? – perguntou Allison sem tirar os olhos do prof Potter que 

estava ajudando os aurores – Será que eles sabiam que iria acontecer? Por isso 

estavam aqui? 

– Por que não fomos atingidos? – perguntou Matthew abobado – Ela 

explodiu quase em cima das nossas cabeças!  

– Não sei... – Willian murmurou para o amigo assim que a profa Minerva 

mandou os alunos feridos para a enfermaria. 

 

Cap 05 - Passeio na neve 

Depois de uma semana do acidente com a coruja explosiva, neve começava 

a cair em Hogwarts. O gramado estava já estava coberto e Willian, Allison e 

Matthew voltavam tremendo da aula de Herbologia.  

– Será que vão cancelar o jogo de hoje? – perguntou Matthew analisando a 

espessura da neve no gramado – Não seria uma má idéia passar o final de tarde em 

frente à lareira tomando chocolate quente e comendo um dos bolos da minha avó. 

– É mesmo. – concordou Allison – Mas se eles adiarem agora, talvez não 

poderemos jogar por mais de um mês... Ouvi dizer que esse ano o inverno vai ter 

neve de sobra.  

– Que bom... – resmungou ironicamente Willian – Era tudo o que eu queria! 

Passar o inverno inteiro trancado na sala comunal ou em salas de aula. 



– Então teremos que aproveitar muito bem nossa visita à Hogsmeade 

amanhã! – comentou Allison animadamente subindo os degraus de entrada da 

escola arrastando a capa molhada.   

*** 

A neve não tinha dado trégua mesmo. Tão pouco os professores em 

anularem o quadribol.  

– É um teste de resistência, afinal? – perguntava Matthew irritado 

arrastando os pés pela neve segurando sua SSF no ombro. 

Eles entraram no vestiário da sonserina onde todos os outro jogadores já 

encontravam-se discutindo as táticas para o jogo.  

– Até que enfim! – ralhou David Malcoln, o capitão do time.  

– Estávamos atolados na neve! – falou Willian de mau humor.  

– Quero você vestidos com os uniformes de inverno em três minutos!  

Os três se dispersaram para pegar os seus uniformes. Willian sentiu-se 

agradecido por ter de colocar as vestes com um feitiço para mantê-las sempre 

aquecidas. Até seu ânimo para o jogo parecia aquecer juntamente com seu corpo. 

Mas logo uma voz conhecida e irritante fez ele lembrar-se do seu mau humor.  

– Oi Will! Por que ainda não falou comigo? Desde o começo das aulas que 

eu não consigo falar com você...  

– Já pensou na possibilidade de eu não querer falar com você, Mariah? – 

perguntou ele monotonamente fechando o seu armário e olhando para a garota de 

cabelos castanhos e grandes olhos escuros.  

Mariah Fawcett estava no quinto ano e era a segunda batedora da sonserina. 

Ela morava perto d'A Toca e era amiga de infância de Matthew. Quase sempre ela 

e sua mãe iam visitar a avó Weasley e, com certeza, eram convidadas especiais 

para esse natal. Matthew já havia falado qualquer coisa de a mãe de Mariah ser 

uma amiga da sua tia sumida.  

– Hunf! Não precisava ser grosso! Agora vou ter que deixar meu bastão 

escorregar na sua cabeça sem querer...  



– Me desculpa – disse ele com um meio sorriso, e tentou continuar dizendo 

algo que não provocasse a colega antes do jogo – pronta para derrubar todos 

aqueles bebês chorões da Grifinória novamente esse ano?  

– E como! – ela entregou para ele as suas luvas especiais de batedores.  

– Vamos! O jogo já vai começar! – chamou o capitão  

Quando eles saíram, depararam-se com um nevoeiro que fechava toda a 

visão do campo. 

– Quem vencer esse jogo merece a taça. Não é mesmo Will? – perguntou 

Allison montando em sua vassoura e levantando vôo.  

*** 

A neve dificultou a partida, mas não a tornou impossível. Allison conseguiu 

marcar dois gols e no momento em que a artilheira da Grifinória, Jane Wood, 

marcou o seu sexto gol, os jogadores finalmente notaram que Matthew acenava 

freneticamente sinalizando que já havia capturado o pomo.  

As comemorações na Sonserina duraram até altas horas, com consentimento 

do professor responsável. E, no outro dia, mesmo sonolentos e com um frio 

desencorajador fora do castelo, nenhum aluno com permissão para ir a 

Hogsmeade ficara na escola. A expectativa de passarem o inverno inteiro 

trancados, animava a todos para um passeio. 

Willian e os amigos saíram rindo do três vassouras, onde ganharam cerveja 

amanteigada de graça da tia de Matthew para comemorarem a vitória no 

quadribol.  

Já estava quase na hora de voltarem e Matthew queria passar em casa antes 

da escola para dar um olá aos avós que sempre apareciam no Sábado e ganhar 

alguns doces de presente.  

– Com certeza a vovó irá trazer nosso novo estoque de tortas de caldeirão 

para esse inverno! Tomara que ela traga algumas daquelas barras de chocolates! – 

comentou Matthew, com as orelhas vermelhas pelo excesso de risos e 

comemorações do bar, e exclamou de repente – Talvez ela convide vocês para 

passar o Natal n'A Toca! Eu já tinha comentado isso com ela. 



– Que bom! – disse Allison rindo – Adoro a casa de seus avós! Será que 

poderíamos colocá-la no jornal na seção de Estranhos e  Curiosos?... Brincadeira! – 

acrescentou ela ao ver as cores sumirem das orelhas do amigo.  

– Eu adoraria não ter que passar o Natal no orfanato esse ano... Só o Kenny 

irá ficar chateado com isso, mas só até eu mandar uma daquelas barras de 

chocolate de presente para ele! – comentou Willian, ainda rindo.  

– Ei! O que é aquilo? – perguntou Allison quando eles dobraram a esquina 

que dava para a entrada do bosque do povoado.  

Havia um amontoado negro estirado na neve a frente da entrada do bosque. 

Allison correu até lá e foi seguida pelos outros dois. Mas logo ela parou 

horrorizada ao perceber do que se tratava do corpo de alguém totalmente 

carbonizado.  

– É um aluno! – disse Willian apontado para os pedaços chamuscados e 

ainda reconhecíveis das vestes.  

– Por Merlin! – exclamou Matthew quase sem voz – Quem fez isso?! 

Allison caiu de joelhos na neve começando a soluçar sem conseguir tirar os 

olhos do corpo. 

– Temos que buscar ajuda! – Matthew começava a se desesperar.  

– Chame seus pais, Matthew! Eu vou levar a Allison de volta para a escola! 

Rápido!  

O garoto correu o mais rápido possível, tropeçando na neve, em direção à 

sua casa.  

– Calma, Ally! Levanta e vamos sair daqui!  

– E-eu não consigo. – ela gaguejou soluçando ainda mais, com os olhos 

ainda vidrados.  

– Vamos. Eu te ajudo.  

Ele a segurou firmemente, mas antes mesmo de ele tentar a erguer, ela 

desmaiou em seu braços.  



– Ally?! Ally?! – ele tentou a acordar desesperado – Ah, meu Merlin! O que 

eu faço?! 

Sem pensar duas vezes, ele a pegou nos braços e a levou para a casa de 

Matthew ,que era mais perto.  

*** 

Willian estava sentado na enfermaria com uma Allison ainda soluçante ao 

seu lado. Os aurores haviam os encontrado no meio do caminho e os levaram de 

volta para a escola.  

A movimentação em Hogwarts aumentara de uma modo assustador agora. 

Os alunos que estavam na cidade foram trazidos de volta às pressas. E equipes de 

jornais bruxos estavam em peso na cidade para apurar o que estava acontecendo.  

William olhava concentrado para o chão tentando escutar qualquer pedaço 

de conversa que trouxesse alguma informação de o que estava acontecendo. 

Allison parou de chorar de repente e Willian a olhou preocupado. 

– Está melhor? – ele perguntou. 

– Um pouco – ele fungou e enxugou as lágrimas que ainda teimavam em 

cair, – E só não imaginava que ... veria..  

Ela recomeçou a soluçar e Willian não sabia o que fazer.  

– Calma! – ele pediu e se surpreendeu quando ela o abraçou 

repentinamente.  

Sem jeito, ele a abraçou também enquanto ela falava tudo ao mesmo tempo:  

– Eu tenho que me acostumar com isso porque eu quero mesmo ser uma 

jornalista e ainda vou ver coisa pior! Mas só que eu não sei se vou conseguir! Eu 

não sabia o que fazer! Eu não faço a mínima idéia de como desmaiei! Eu não podia 

ter desmaiado! Eu... 

– Ally! Pára! Calma, não precisa ficar assim. – William pedia desesperado.  

Ela o soltou e não olhava fixamente para nada:  



– Eu quero falar! Se um dia eu trabalhar em um jornal eu preciso ser forte! 

Eu não sei o que deu em mim! Eu não devia ter deixado me abalar daquele jeito!  

– Ally, olha para mim! – ele tentou encobrir a voz dela.  

Ela parou de falar e o encarou.  

– Calma, ok?  

– Mas é verdade, Will. – ela murmurou com os olhos ficando rasos de 

lágrimas novamente. – Eu tenho que...  

William queria fazer ela parar de falar mas não sabia como. Ela parecia que 

iria ter um colapso se não parasse. Sem pensar muito, ele a beijou. Ela piscou, 

confusa, mas correspondeu o beijo.  

– Ally! Você está...  

Os dois se separaram rapidamente e olharam para Matthew, que havia 

entrado na enfermaria.  

– ... bem? – terminou ele olhando abobado de Willian para Allison – 

Atrapalhei alguma coisa? 

Allison parecia não poder falar mais nada agora, mas William respondeu 

por ela:  

– Ela ainda está meio chocada, mas...  

– Mas você arranjou um jeito de acalmá-la, né? – e acrescentou ao ver o 

olhar triste de Allison – Tudo bem, eu ... vou voltar para a sala comunal.  

Depois que Matthew saiu, Willian tentou explicar-se para Allison, mas 

nenhuma frase decente vinha na sua cabeça.  

– Des-desculpa Ally, eu... é que você não parava de falar e... com tudo isso 

eu...  

Allison balançou a cabeça como se dissesse que estava tudo bem e levantou-

se da cadeira dizendo:  

– Eu também vou para o dormitório – ela começou a andar, cambaleante. 



– Cuidado! – Willian tentou ajudá-la quando ela tropeçou e agarrou-se na 

parede para não cair. 

– Não precisa. Eu consigo Aaaahhh!  

Ela quase caíra, se Willian não a tivesse pego a tempo...  

Ela o olhou nos olhos e os dois ficaram vermelhos. 

– É... – ela desviou o olhar – Me ajuda então só até a sala comunal? 

Ele confirmou com um aceno de cabeça.  

Durante o trajeto, Willian pensou na reação do amigo. Aquilo realmente não 

era bom. Ele sabia que Matthew não iria agir como se não tivesse visto nada, mas 

que na realidade ele ficaria magoado por um bom tempo. Então ele resolveu cortar 

silêncio: 

– Ally, é... sobre o que aconteceu... não comente mais nada, muito menos 

para o Matthew porque ele...  

Ela virou-se e encarou Willian segurando o seu rosto entre as mãos. Willian 

olhava surpreso para os olhos azuis dela e um calor lhe subiu pelo corpo. Ela 

aproximou-se lentamente do rosto dele e seus lábios se encontraram. Ele não 

entendeu direito por que ela estava fazendo aquilo, mas não quis parar. Então ela o 

soltou delicadamente e sorriu.  

– Este é o nosso segredo, então... ainda vai me ajudar?  

– Claro!– ele sorriu e os dois seguiram caminho. 

 

Cap 06 - Natal n'A Toca 

A véspera de Natal não poderia ter sido melhor. Como a neve ainda não os 

deixava saírem, a avó Weasley deixou os netos e visitas prepararem alguns doces 

para a ceia.  

Willian, Matthew e Allison ficaram com as tortinhas de caldeirão, enquanto 

os primos e o irmão de Matthew preparavam as babas de dragão (um gelatina 

colorida que continuava se remexendo por um tempo dentro do estômago). Todos 



os Weasley compareceriam nesse Natal, e a avó Weasley teve que aumentar A 

Toca por dentro. Matthew divertiu-se com a idéia de todos os seus parentes 

conseguirem entrar na casa da avó:  

– Imagina só!... Tomara que o Jonh fique para fora!  

– Ah, ah, ah, Matthew! – revidou o irmão – Quem deveria ficar fora era 

você! Olha a bagunça que você está fazendo com a farinha!  

– Não comecem a brigar agora! – alertou Suzie Lory – Temos que fazer esses 

doces com muito carinho e alegria ou eles não vão ficar gostosos! E eu não quero 

que os tios fiquem zombando da gente depois!  

– É! – zombou Matthew imitando a vozinha da prima – Porque senão a lua 

vai cair do céu e uma espinha enorme vai nascer na ponta do meu AAAAiiii! – 

uma colher lambuzada de creme acertou o garoto na testa.  

– CALA A BOCA, MATTHEW! – gritou Suzie.  

– É melhor parar. – advertiu Allison ajudando Willian a quebrar ovos. – Essa 

cozinha já está parecendo um campo de guerra de comida... Só falta vocês a 

começarem de vez. 

– Algum problema crianças? – a avó Weasley irrompeu pela porta 

imaginando encontrar os netos em meio a um duelo. 

– Ainda nada sério, vó. – respondeu monotonamente Ann despejando creme 

que as primas haviam batido em uma forma grande. 

– Que bom! Vocês dois. – ela falou com Allison e Willian – Daqui a pouco as 

Fawcetts vão chegar. Não deixem o Matthew e a Mariah brigarem dentro de casa, 

certo? 

– Ok. – respondeu Willian rindo das orelhas vermelhas do amigo.  

– Mariah Fawcett? Nossa batedora? – perguntou Allison – Eu não sabia que 

ela viria aqui.  

– Elas são nossas vizinhas. – começou Matthew ainda vermelho batendo a 

farinha com os ovos que Allison passou para eles – O avó da Mariah morava aqui 

em Ottery St. Catchpoll. Conheço a Mariah desde que me conheço por gente... O 



avô dela morreu ano passado e agora elas estão morando lá naquela casa velha. A 

vovó sempre convida elas.  

– Então é por isso que vocês não se dão bem durante os jogos? – perguntou 

Allison divertindo-se com a história.  

– É... e ela também não deve estar feliz por ter que vir aqui...  

– Que nada! – Suzie Lory interrompeu a conversa dos três – A Vovó sempre 

diz que esses dois brigam tanto que vão acabar se casando.  

– Não pedi sua opinião, tampinha!  

A prima mostrou a língua para ele e continuou com os seus doces.  

Ao entardecer, enquanto a avó Weasley cuidava da ceia na cozinha e os seus 

netos e amigos enfeitavam a casa, as Fawcetts chegaram.  

Quando a campainha anunciou que visitantes haviam chegado, Matthew 

correu para atender, esperando que fosse alguns dos seus tios. Mas seu sorriso 

alegre desapareceu assim que ele abriu a porta.  

– Olá, querido! – disse um mulher loira com grandes olhos negros vestindo 

uma pesada capa e acompanhada da filha. – Posso levar isso para a sua avó? – ela 

perguntou mostrando para ele algo embrulhado em papel alumínio.  

– Na cozinha, pode entrar. – ele abriu caminho.  

– Obrigada. – ela tirou a capa e ajudou a filha, depois seguiu para a cozinha 

advertindo a garota – Mariah, não vá aprontar!  

– Sim, mãe. – disse ela desanimada – Então... Feliz Natal! – ela disse para os 

outros presentes na sala e virou-se para o garoto ao seu lado – E oi Matthew! Eu 

trouxe uma daquelas mega caixas de sapinhos para nós dividirmos, mas acho que 

a sua avó não vai gostar da idéia de comermos doces antes da ceia... Posso ajudar 

então? – ela não esperou resposta e foi ajudar as primas de Matthew com o grande 

pinheiro da sala.  

– Não precisa fazer essa cara, Matthew – sussurrou Allison rindo quando o 

amigo voltou – Ela não está afim de brigar no Natal.  



– E eu também não. – disse ele não muito convincentemente – Mas enquanto 

o Will estiver aqui ela não vai querer provocar escândalo algum.  

Willian lançou um olhar ameaçador para o amigo e Allison começou a falar, 

mas parou de repente:  

– Só por que ela gosta do Will não quer dizer que ele gos... é...nada não.  

– É isso mesmo – continuou Will para disfarçar – Eu não gosto de ninguém.  

E eles continuaram a colocar os enfeites em silêncio. 

*** 

Logo toda A Toca estava repleta de cabelos vermelhos e algumas exceções 

como as esposas e convidados. Molly Weasley arrumou magnificamente a grande 

mesa da sala de jantar que o marido havia construído há alguns anos. Mesmo sem 

magia, todos os Weasley e companhia couberam lá dentro sem problemas.  

Ela radiava alegria em ver toda a família reunida e, enfim, conhecendo seus 

mais novos netos que moravam no estrangeiro. Quando ela resolveu que estava na 

hora de iniciar a ceia, viu pelo canto do olho Matthew roubando disfarçadamente 

um doce da mesa:  

– Matthew. – disse ela docemente com um aceno da varinha devolvendo o 

doce ao seu lugar e sussurrou entre os dentes– Ainda não! 

– Fui eu quem fiz, vó! Tenho que experimentar antes. Como vou saber se os 

outros não vão ter dor de barriga? 

– Dor de barriga nunca foi problema aqui, tenho uma boa dose de poção de 

fígado de rã que resolve na hora!  

– Argh... perdi a vontade de comer...  

– Alguém está com fome aqui? – perguntou ela alto o bastante para que os 

outros pudessem ouvir.  

As crianças e os tio gêmeos levantaram as mãos olhando ansiosos para a 

mesa farta. 



– Então acho que podemos começar. Faltam duas pessoas, mas eles com 

certeza têm um bom motivo para o atraso. Eles não irão se incomodar por nós 

termos esperado. Sirvam-se! 

Um empurra-empurra entre os primos para chegarem à mesa teve que ser 

controlada por todos os pais. E finalmente cada um pegou seu lugar e 

lambuzavam-se com coxas de frango e pedaços do peru e do pernil que a mãe de 

Fawcett havia feito.  

Depois de algum tempo a porta foi aberta e o avô Weasley, acompanhado 

pelo pai de Matthew e o professor Potter, entrou: 

– Boa noite Weasleys! Feliz Natal!  

Todos se cumprimentaram amigavelmente e logo a mesa da ceia estava 

completa.  

Depois de todos fartarem-se com os doces e bolos, as crianças satisfeitas e 

sonolentas foram mandadas para as suas camas. 

Willian, Matthew, John e o menino gêmeo do tio Gui estavam dormindo no 

andar superior. Um lugar extremamente alaranjado e com um vampiro velho que 

resmungava a todo o tempo logo acima.  

– Eu já volto! – disse Will saindo do quarto – Vou ao banheiro.  

Na verdade ele estava indo atender a uma intimação que Allison havia lhe 

dado antes da ceia. E logo a encontrou esperando no corredor perto do quarto 

onde ela e as outras meninas iriam dormir.  

– Pode entrar, – ela disse baixinho – Elas ainda estão no banheiro passando 

cremes no rosto e arrumando bobs nos cabelos... vão demorar.  

Ela o empurrou para o quarto que era todo salmão. Allison deu uma última 

olhada, entrou também e o encarou cruzando os braços com um gesto irritado.  

– O que aconteceu? – Willian tentou perguntar vendo que ela não iria 

começar a conversa.  

– Que história é essa de que você não gosta de ninguém?  



– Ah, – ele suspirou aliviado – Era isso!... Eu falei para te ajudar, já que você 

quase falou o que não era para falar.  

– Hum – ela continuou olhando-o desconfiada – Tem certeza, Will?  

– Absoluta, Allison! – ele levantou-se e ficou a um palmo de sua boca – quer 

que eu prove?  

– Não aqui. – ela desviou relutante – Se alguém entrar...  

William confirmou com a cabeça e começou a observar o quarto.  

– Você vai agüentar passar uma noite inteira com as primas do Matthew? 

– Eu sou da Sonserina! Não é um bando de pattys que vão me amedrontar!  

Mas Will não ouviu essa resposta. Ele estava olhando fixamente para uma 

foto no canto do quarto. Era uma foto de tamanho normal, colorida e antiga. Havia 

uma menina de cabelos ruivos abraçando fortemente um ursinho e sorrindo alegre.  

– O que...? – Allison viu a foto e se aproximou dela com curiosidade – Deve 

ser a tia do Matthew. Olha, a foto foi tirada nesse quarto. Devia ser o dela...  

– Ela era amiga da minha mãe. – disse Mariah entrando no quarto – 

Interrompo alguma coisa? – perguntou ela friamente para Allison.  

– Você ainda não foi embora? – perguntou Allison, agora verdadeiramente 

irritada.  

– Acho que a neve não vai nos deixar ir embora – comentou ela também 

olhando para a foto – Mas eu não acho que será uma tragédia passar a noite aqui. 

Não é mesmo, Will? – disse ela sorrindo e piscando para o garoto.  

– Anh... é. – resmungou ele vendo a expressão de Allison e virando-se 

novamente para a foto.  

Havia alguma coisa nela que lhe chamava a atenção, mas não conseguiu 

perceber o que era. De súbito seus olhos pousaram no urso e as imagens do carro 

caindo e o seu ursinho boiando voltou a sua cabeça 

Ele afastou-se da foto furioso. Por que tinha que lembrar daquele pesadelo 

justo agora?  



– Ei, Will. Você está bem? – perguntou Mariah tentando ajudá-lo.  

– O que foi, Will? – Allison adiantou-se praticamente empurrando a outra.  

– Não é nada! – ele disse rispidamente evitando olhar para as duas – Eu vou 

voltar para o quarto. – E saiu sem dizer mais nada.  

– Viu! Foi por sua culpa que ele não ficou! – ele ainda ouviu Mariah 

reclamar com Allison.  

– Eu?! Vai dormir, menina! – respondeu Allison zangada.  

Willian voltou inquieto para o quarto alaranjado onde todos os meninos já 

dormiam. Tirou sua capa e deitou-se no único colchão que havia sobrado (e que 

estava parcialmente ocupado por um dos primos de Matthew que parecia gostar 

de fazer uma volta de 360 graus enquanto dormia). Desejando profundamente não 

ter mais aquele mesmo sonho, demorou a pegar no sono. 

*** 

Na manhã seguinte, Will acordou cedo com seus presentes aos pés de seu 

colchão. Sem entusiasmo para abri-los, ele desceu para o térreo onde já havia 

barulho na cozinha. Antes de entrar, ele parou e ouviu a avó de Matthew falando 

com alguém:  

– Ora, Harry querido! Você está muito magro! Desde quando Hogwarts 

paga tão mal seus professores a ponto deles não terem o que comer? Olhe como 

você está amarelo! 

– Eu estou bem sra Weasley, não se preocupe.  

– É claro que eu me preocupo! ...Vou fazer mais umas salsichas para você! 

Willian entrou e deparou-se com o professor quase escondido atrás de um 

prato repleto de salsichas, bacon e ovos, comendo sem muita vontade.  

– Eu também acho que o senhor deveria procurar um curandeiro urgente, 

professor. – ele sentou-se na mesa lutando para não rir da expressão do professor – 

O senhor está em tanto... gemado.  



O professor ia responder quando a avó Weasley entrou com mais pratos de 

comida  

– Ah, já acordou Will?... Vou fazer mais salsichas! Coma isso enquanto eu 

preparo mais. – disse ela colocando o prato em frente ao garoto – Nossa, Willian! 

Você parece tão abatido... Não está comendo direito na escola, não é mesmo? Vou 

preparar uma vitamina para você! – disse ela saindo.  

– Bom dia também, Sr Usher. – disse o professor com um sorriso vitorioso 

vendo Will cutucar suas salsichas com o garfo desanimadamente.  

– Bom dia! – o pai de Matthew olhando de Willian para o professor Potter 

com um ar desanimado – Posso te dizer uma coisa, Harry? – ele sentou-se do lado 

do professor – Você me lembra uma pessoa quando fala com o Willian.  

– Quem? – perguntou o professor curioso.  

– O Snape!  

– Eu não pareço o Snape! – falou o professor, indignado.  

– Ah, parece sim... – ele riu e começou a comer as salsichas que a avó de 

Matthew havia colocado na frente deles.  

*** 

Willian estava na varanda d'A Toca (encantada para não ficar gelada) 

jogando um jogo antigo do pai de Matthew, juntamente com Allison, que perdia 

pela terceira vez.  

– Ah! Não acredito Will! Você ganhou de novo! Com quem aprendeu a 

jogar?  

– Com o Matthew – ele recolocou as cartas – Com quem mais? 

– Tenho que pegar umas dicas com ele... – ela sorriu olhando para o rosto 

desconfiado de Willian – Algum problema? 

– Nenhum. – ele respondeu rapidamente, e ouviu alguém o chamando – 

Aqui fora! – ele gritou em resposta e ouviu passos apressados na direção da 

varanda. Logo Matthew chegou ofegante com um olhar um tanto preocupado.  



– Eu tenho... que... contar...  

– Senta primeiro, ou você vai desmaiar antes de nos contar. 

– Eu acabei de... ... ouvir... uma coisa... muito interessante!  

– Fala logo! E respire primeiro, por favor – Allison falou sentando-se perto 

do amigo e vendo ele respirar e voltar a falar.  

– Eu estava no meu quarto, arrumando minhas coisas quando ouvi, de 

novo, meu pai e minha mãe falando com o professor. Pelo jeito as coisas estão 

piores que "simples" corpos carbonizados. Há alunos nascidos trouxas aparecendo 

cada vez em pior estado... E muito estão mortos, e os que conseguiram escapar 

estão no St Mungus em péssimo estado.  

– Por Merlin! Piores que aquele aluno? – Allison procurou a mão de Willian, 

apavorada.  

– E tem mais. Papai e mamãe querem que ele entre para a Ordem 

novamente, por que mais pessoas estão sumindo. Meu pai falou que capturaram 

um dos carinhas e que lhe deram um veritasserum, mas ele só falou algumas coisas 

e começou a se afogar no próprio sangue. Sem contar que eles disseram que os 

tempos negros estão voltando e dessa vez piores que antes.  

– Que horror! – Allison virou-se e Willian apertou a mão dela.  

– Mas e o professor?  

– Ele disse que se as coisas não voltarem ao normal, ele terá que voltar, mas 

que por enquanto vai só trabalhar pelo "lado de fora" ... e Ah! Logo depois disso ele 

saiu do quarto e a mãe de Mariah estava esperando ele. Parece que não queriam 

deixar ela ouvir. 

– E? 

– Bom, parece que eles se conheciam na escola e não se davam muito bem. 

– Que milagre! – Comentou Will – Alguém não gosta dele!  

– Como assim?! – Allison o cortou – Eles brigaram? 



– Discutiram sobre alguma coisa. Não entendi o que era. Ela falava que 

tinha sido culpa dele e que se ele não tivesse fugido dela, ela ainda estaria aqui.  

– Ela estava falando dela mesma?  

– Não. De outra pessoa, mas não sei quem... 

 

Cap 07 - Festa estratégica 

Durante o restante do tempo em que os três ficaram n'A Toca, nada mais 

sobre o assunto foi mencionado. Mas já no caso dos novos comensais, Allison 

trouxe algumas novidades assim que voltaram para a escola: uma montagem com 

recortes de notícias do Profeta Diário.  

Segundo ela, o Ministério estaria enfrentando uma crise interna. Haviam 

pessoas que estavam preocupadas com as mortes, as que faziam pouco caso delas e 

as que tratavam o assunto como algo que pudesse explodir se o tocassem. Por 

causa disso, as notícias não estavam vindo diretamente ao público. E para provar a 

sua teoria, ela mostrou alguns recortes para os amigos:  

– Este aqui fala sobre a captura de dois bruxos que infringiram as leis de uso 

da magia e fizeram uso das Artes das Trevas. Os nomes não são mencionados, mas 

o recorte é do mesmo dia em que ouvimos o pai de Matthew falando dos Novos 

Comensais. Como nós temos essa vantagem, podemos deduzir coisas que outros 

bruxos deixariam passar sem serem notadas.  

– Mas, e se não forem os mesmos? – perguntou Matthew lendo o recorte.  

– São os mesmos! Eu não estaria mostrando isso se não tivesse certeza.  

– E quem confirmou sua teoria? O ministro?  

– Não, Matthew! Mas eu...  

– Parem vocês dois! – William interferiu – Não adianta procurar por alguma 

coisa errada, Matt. Nós sabemos que são os mesmos! 

– ...Eu sei. – respondeu ele praticamente resmungando – Mas eu não queria 

que nós nos envolvêssemos mais nisso.  



– Por quê? – perguntou Allison espantada – Seu pai descobriu que nós 

ouvimos? 

– Não... quer dizer, não sei.... Ele e a minha mãe tem medo de que eu saia 

pela escola querendo resolver problemas, como eles e o professor Potter faziam, 

para O Coruja. Depois daquele dia do passeio em Hogsmeade... Eu tenho medo de 

que esse doidos façam a mesma coisa conosco se descobrirem que sabemos sobre 

eles.  

– Mas nós só fazemos isso por curiosidade! – disse Allison rapidamente para 

tentar esconder que esse assunto também lhe preocupava – Não vamos nos 

afundar nisso, não é mesmo? Nós só... treinamos! Para um dia termos o nosso 

próprio jornal!  

Os três entreolharam-se, mas nenhum teve coragem de acrescentar mais 

alguma coisa.  

– Ok, olha. – Allison mostrou outro recorte da montagem – Esse aqui fala do 

aluno que vimos morto. Aqui diz que ele foi atacado por um louco, mas não fala 

que ele era aluno de Hogwarts. Não é estranho? 

– Muito... E não falaram nada sobre aquela coruja assassina do outro dia? – 

perguntou Willian.  

– Não. Tentei buscar outras fontes para pesquisar sobre esse assunto, mas 

meu tio não deixou. Ele falou que essas coisas só vão me influenciar a ser uma 

xereta.  

Os três riram:  

– Influenciar? – perguntou Matthew – Nossa, Allison, agora seu tio 

confirmou nossa teoria de que ele acha que você tem um sério distúrbio mental.   

– Hunf! Você me acham louca? Pois eu conheço alguém realmente muito 

pirado! 

– Quem? – perguntaram os outros dois entre risadas.  

– O nosso querida e amada diretora, que finalmente está dando sinais de 

caduquice!  



Eles a olharam sem entender.  

– Vocês ainda não viram o edital? Mesmo com tudo isso que está 

acontecendo ela vai promover uma festa à fantasia para nós.  

– Como? – perguntou Matthew deixando o queixo cair, surpreso.  

– É sério! E nós vamos estar lá tirando fotos com a nossa cobertura especial!  

– De novo? – perguntou Willian – Como naquela festa de comemoração da 

taça de quadribol no ano retrasado?  

– Não como aquele fiasco, Will! – ela ralhou com o garoto e continuou com 

ar sonhador – Desta vez nós vamos arrasar! E todo mundo vai acabar esquecendo 

daquele ano... espero...  

– Ok, Ally. Só um detalhe: é uma festa a fantasia. – disse Matthew.  

– E?  

– E daí que nós não temos fantasias! 

– Você não tem fantasias? – perguntou ela incrédula.  

– Bom, – começou Willian – Apesar de não ser muito comum festas desse 

tipo aqui, eu tenho uma roupa que posso usar como fantasia.  

– E também tenho. – disse Allison logo em seguida e perguntou para 

Matthew– Não tem nada na sua casa? 

– Anh... eu posso tentar pedir um uniforme de auror para o meu pai, mas 

acho que não vai servir.  

– Então pede para a sua avó. A casa dela é um caixinha de surpresas, 

alguma coisa deve ter lá.  

– Certo, eu mando uma coruja hoje a noite. 

– E quando vai ser essa festa? – perguntou Willian. 

– Daqui uma semana. É bom vocês se prepararem... Agora vamos arrumar 

isso aqui que está uma bagunça. 



E os três se dispersaram pela sala para arrumar a bagunça de mais um dia 

de "trabalho", enquanto Matthew ainda murmurava palavras soltas como 

"fantasia", "diretora maluca" e “John idiota!".  

*** 

Com a expectativa da festa que estava chegando e trabalhos extras de final 

de ano, o tempo passou rapidamente. Os três ouviram resmungos freqüentes dos 

professores, principalmente de Snape, sobre a festa ser um absurdo. Mas quando 

eles tentaram ir mais fundo nessas reclamações, os professores sempre desviavam 

do assunto com cobranças de trabalhos.  

Então o dia da festa chegou. Ela seria realizada no salão principal, e uma 

banda contratada iria tocar músicas escolhidas pelos alunos. Durante a manhã, um 

aviso fora pregado em todos os quadros de avisos.  

“A festa a fantasia de Hogwarts terá início às 18hs.  

Para maior segurança, as portas do salão serão fechadas meia hora depois da iniciação. Os 

alunos só poderão sair com a permissão dos professores, isso até às 22hs, quando os alunos 

menores deverão voltar para os seus dormitórios.” 

– Estranho. – foi tudo que Allison conseguiu dizer depois de ler o aviso 

quando saíram da aula de feitiços– Realmente eu tenho que concordar com o meu 

tio. Para que tudo isso?  

– Segurança. – disse Matthew com seu jeito alheio que herdara do pai – É o 

que diz o aviso! – acrescentou ele ao receber um olhar mortal da amiga.  

– Ela está certa, Matt. Se eles querem nos manter presos no salão principal, 

não seria melhor nos darem provas? – os outros dois o olharam sem concordar – 

Pelo menos assim eles conseguiriam manter o controle sobre os alunos.  

– Eu prefiro a festa. – disse Matthew – Minha avó vai me mandar a fantasia 

hoje. Ela falou que ficou... anh...adorável.  

– Você não sabe ainda o que é a fantasia? – perguntou Allison perplexa 

enquanto Willian tentava não rir do entusiasmo no amigo.  

– Não. Mas eu não me importo. Depois de a tia Parvati ter se oferecido para 

fazer a minha fantasia , eu aceito qualquer coisas que a minha avó faça.  



– Eu consegui uma roupa igual à daquelas repórteres trouxas. E também fiz 

um microfone... ficou meio estranho, mas acho que nem vão notar a diferença com 

um de verdade. E você, Will? Vai de pijama?  

– Vou de Voldemort.  

Matthew deixou cair o seu material e alguns alunos que passavam olharam 

desconfiados para eles. 

– Vo-você não pode. O professor Potter vai estar lá e ele não vai gostar 

disso. – disse Allison depressa. 

– Ninguém vai gostar! – acrescentou Matthew horrorizado – Podem achar 

que é uma provocação! Que você está apoiando, – ele parou, olhou em volta e 

continuou abaixando o tom de voz – que você está apoiando esses novos 

comensais.  

– Não me importo. Além do mais, minha fantasia é preta. Posso ser 

qualquer coisa entre padre e Lord das Trevas.  

– Melhor para você assim. – resmungou Matthew, juntando seus livros.  

*** 

– Matthew! Estamos atrasados! Allison deve estar esperando no salão 

comunal! 

– Espera aí! Acho que o zíper emperrou... me ajuda?– Matthew finalmente 

saiu do banheiro com a fantasia que sua avó fizera e Willian quase caiu de susto.  

Ele agora parecia um trasgo cinzento e sem formas definidas, que ao invés 

de cabelos tinha tentáculos saindo da cabeça. 

– O que é isso, Matthew?! – perguntou Willian tentando não rir para não 

perturbar o amigo.  

– Não dá para perceber? Eu sou um salgueiro lutador! Igual aquele que fica 

lá nos gramados... aquele em que meu pai quebrou a perna uma vez.  

– Ah, sei... – murmurou Willian dando uma olhada desconfiada para os 

"tentáculos" – Agora vamos que a Allison...  



Ele foi interrompido por um barulho atrás dele.  

– O zíper... – resmungou Matthew com o nariz enterrado no tapete preto 

felpudo do dormitório.  

– Ah, sim. – Willian o ajudou – Agora podemos ir?  

– Se você quiser parecer um padre é melhor tirar essa capa, sabia? – 

comentou o salgueiro.  

Willian suspirou e disse calmamente:  

– Eu sou um padre de uma igreja que fica nas fria montanhas... não posso 

tirar a capa.  

Eles encontraram Allison no salão comunal. Ela estava furiosa com a 

demora, mas assim que viu Matthew esqueceu-se de tudo o que tinha planejado 

falar contra eles.  

– Matt, você... – ela viu Willian fazer sinais negativos por detrás dele e 

acrescentou com um sorriso amarelo –  está uma gracinha.  

– Uma gracinha? – perguntou Matthew surpreso.  

– É.  

– Uma gracinha é esse seu microfone cor-de-rosa! Que repórter trouxa 

usaria isso?  

– Qualquer uma! Pergunta para o Will!  

– Anh... é melhor nós irmos. – Willian achou melhor não responder. – Já 

passou das seis.  

– Uma coisa antes, Will: se quer parecer com um padre é melhor tirar essa 

capa.  

– Ele não pode. – disse Matthew rapidamente – Ele é um padre das 

montanhas e lá os padres sentem frio e têm que usar capas.  

– Vamos logo. – insistiu Willian.  



*** 

– Será que vocês não podem andar mais rápido, não?  

– Desculpem. – Matthew quase ofegava – Não é fácil subir escadas com isso.  

– Esperem! – Willian impediu-os de continuar – Silêncio... escutem... 

Um ruído de vozes parecia estar vindo de uma sala de aula contrária do 

salão principal. Algumas delas soavam como ordens.  

– Vamos ver! – antes que Willian e Matthew pudessem fazer alguma coisa, 

Allison correu na direção das vozes.  

– Allison! – os outros dois correram atrás dela... bom, Matthew se arrastou 

atrás dela.  

Ela parou em uma esquina do corredor, onde as vozes eram mais audíveis.  

– Tudo está indo conforme planejado. – eles ouviram alguém discursar – 

Todos os alunos vão entrar no salão principal e ninguém poderá nos atrapalhar. 

Temos tempo suficiente para que ninguém nos veja. 

Allison prendeu a respiração e Matthew sussurrou aterrorizado:  

– Comensais? Aqui? Vão atacar a escola? 

– Temos que avisar alguém e rápido! – Allison novamente disparou pelo 

corredor seguida de perto pelos outros dois.  

Eles correram o mais rápido que puderam para o hall de entrada. Com 

certeza lá teria alguém para contarem o que ouviram. E eles estavam certos! Logo 

na entrada do hall depararam-se com o professor Potter vindo do salão.  

– Professor! – Allison parecia que, se não fosse contida à tempo, aproveitaria 

a situação para se jogar nos braços dele – Temos que contar...  

– O que estão fazendo aqui?! – a expressão dele era de poucos amigos – Já 

deveriam estar no salão!  

– Nos atrasamos, mas...  



– Nada de mas! Os três para dentro agora!  

– Os Novos Comensais, professor! Estão aqui na escola! Reunidos no castelo 

e prontos para atacarem! 

– Estão delirando! – disse professor, mas sem conseguir conter a cor que lhe 

sumia da face – Para dentro agora! – como não houve reação dos três, ele 

acrescentou – Ou cancelo O Coruja!  

Allison viu que não adiantava continuar, mas cruzou os braços e 

permaneceu teimosamente no mesmo lugar.  

– Vão! – ordenou o professor mais uma última vez.  

Contrariada, a garota teve que ser praticamente arrastada pelos amigos.  

– Mas ele tem que nos ouvir!  

– Quieta, Ally!... e preste atenção. – Willian sussurrou, sério.  

– Eles continuaram andando e quando estavam prestes a abrir a porta para o 

salão principal, ouviram passos apressados. Ao virarem ainda viram um pedaço 

da capa do professor descendo as escadas por onde eles haviam vindo.  

– Que bom! – Allison quase explodiu – Ele vai nos ajudar!  

– Não. Nós não chegamos a falar onde os comensais estavam. Ele sabe. – 

disse Willian olhando furiosamente para o corredor por onde o professor havia 

descido.  

– Você está querendo dizer que o professor Potter é um comensal? – 

perguntou Matthew assimilando o que o amigo havia dito.  

– Não, ele não pode ser! Willian não está falando sério. – Allison sorriu 

nervosamente – Não está?  

– Estou.  

– Você nunca gostou dele! – ela acusou – Agora fica achando pretexto para 

tudo o que...  



– Tem lógica, Ally. Isso tudo é suspeito! Desde a festa, e não podemos 

descartar a possibilidade de que...  

Ele não pôde acabar. A maçaneta da porta começou a girar e os três 

correram para trás de uma estátua grande o bastante para esconder os três e a 

fantasia de Matthew. A cabeça da professora Weasley apareceu espiando para 

todos os lados na porta e voltou a fechá-la enquanto comentava com alguém:  

– Estranho. Pensei ter ouvido a voz do meu filho mais velho aqui fora... Vou 

ver onde ele está.  

– Não deve ser difícil encontrar ele. – eles ainda ouviram o professor 

Longbotoon falar seguido de risadas.  

– Devia ser mais fácil ser um Weasley aqui nessa escola quando se tinha 

mais irmãos para fazer a diferença... – Matthew pensou alto parecendo não ter 

gostado do comentário do professor.  

– E agora? 

– Vamos atrás do professor. – disse Allison heroicamente – Ele deve estar 

querendo enfrentar todos aqueles comensais sozinho! Temos que ajudá-lo!  

Os outros dois se entreolharam, pasmos. 

– Você enlouqueceu? – perguntou Willian – Ele é um comensal!  

– Acho... acho que não devíamos nos precipitar. Talvez devêssemos entrar e 

se alguma coisa parecer suspeita lá dentro nós contamos para a minha mãe. Afinal, 

nós não temos que fazer a cobertura da festa?  

– É mesmo! – Allison bateu a mão na testa e seu rosto iluminou-se, como se 

ela, instantaneamente, esquecesse do outro assunto – Como pude me esquecer?! A 

música já começou! Perdemos a entrada da banda – ela saiu de trás da estátua 

puxando as amigos – Vamos logo!  

– Onde estavam? Não digam que não leram nenhum dos avisos? Onde está 

o Matthew? Eu procurei ele por todo o salão mas... Matthew? – ela olhou bem para 

aquela coisa toda desengonçada ao lado de Allison que lhe acenava alegremente – 

É você, filho?  



– Claro! 

– Ah, por Merlin! Por que não pediu uma fantasia para mim, Matt? 

– Ah, mãe. A senhora estava muito ocupada, então eu...  

– Bela roupa de polvo, Matthew! – John passou com a sua fantasia de rei 

Arthur – Quer que eu te apresente a Lula gigante depois da festa?  

Matthew lançou um olhar mortal para o irmão, mas não se atreveu a dizer 

nada na frente da mãe.  

– Não implique com ele, John. – a professora Weasley advertiu – E não faça 

caretas para o seu irmão, Matt!  

– Desculpa. – ele pediu sem graça por ter sido pego em flagrante.  

– Agora fiquem aqui e não saiam, está bem? Eu vou continuar... Srta. Brown! 

Pare de enfeitiçar esses enfeites! Largue isso já! – e ela sumiu entre os alunos.  

– Bem... – comentou Allison – Tirando os enfeites pisca-pisca da Rose 

Brown, nada parece estranho aqui...  

– Aquilo lá não é normal – disse Willian apontando com um aceno de cabeça 

a mesa principal com os doces e bebidas, onde várias pessoas conversavam, entre 

elas a mãe de Mariah – O que ela está fazendo aqui?  

– Não sei... Olha, a professora Minerva foi conversar com ela... será que...  

Mas Allison foi interrompida por um ser roxo que praticamente pulou na 

frente deles:  

– Olá! Até que enfim apareceram! Eu estava esperando você, Will!  

– Eu posso saber por que estava esperando por ele? – Allison pôs-se um 

passo à frente dos amigos. 

– Não falei com você.... Então, Willian, já viu quem está aqui? Minha mãe! 

Ela está fazendo um relatório sobre alguma coisa para o Ministério.  

– Um relatório? – Allison se interessou de repente.  



– Não sei sobre o que é, – ela continuou fingindo não ter ouvido a 

interrupção da outra – mas é algo muito importante... – ela sussurrou para que 

ninguém mais ouvisse – Acho que tem haver com aquele aluno que foi morto 

outro dia. Aquele que vocês encontraram. Mudando de assunto: quer dançar 

comigo, Will?  

– Nada disso! – Allison agarrou o braço de Willian e o arrastou pelo salão.  

– Metida! – ela praguejou baixinho e olhou para Matthew que fora 

praticamente abandonado – Vai ter que se acostumar com isso até que eu consiga 

desgrudar ela do pé dele.  

– – Hum, boa sorte.  

– Espera aí, ouvi um tom diferente na sua voz! Você, por acaso, está com 

ciúmes? 

– Claro que não! – ele respondeu ficando vermelho – E você é muito 

intrometida, sabia? Sempre foi!  

– Você é quem é um molenga que não tem coragem para nada! O que vai 

fazer agora? Correr e contar para a sua mãe? Acho que você já está bem grandinho 

para isso agora. – ela virou-se para sair, mas ainda comentou antes de se aventurar 

na multidão de alunos fantasiados – Pelo menos a sua fantasia eu gostei. Bem 

original, não vi nenhum outro salgueiro lutador aqui.  

Matthew esperou furioso até ela sumir de vista e foi procurar pelos amigos. 

*** 

– Bom, não aconteceu nada ainda que denunciasse algum problema. – 

Willian comentou enquanto os três observavam de um canto do salão.  

– Eu não devia ter me empolgado e entrado... – Allison quase chorava – Eu 

devia ter ido ajudar o professor! Ele não voltou ainda... Aqueles caras devem ter 

torturado ele por ter derrotado o antigo líder deles!  

– Eu acho que o professor sabe se cuidar sozinho. Se vocês ouvissem as 

histórias que os meus pais contam sobre ele... 

– Eu acho que ele teve foi sorte. – comentou Willian desdenhosamente.  



– Sorte? Acha que foi sorte ele ter derrotado o Lorde das Trevas?! – Allison 

perguntou, indignada.  

– Pensando melhor, – ele reconsiderou – não é muita sorte ter ficado com 

aquela cicatriz.  

Allison limitou-se a respirar fundo e não falar mais com ele. 

– Mas eu acho, – ele ignorou a intenção da garota – que devemos ter certeza 

de tudo. Daqui a pouco os alunos menores poderão sair. Então nós saímos.  

– Daqui a pouco? – Matthew riu consultando a hora no relógio de Allison – 

Ainda faltam duas horas, apesar de ter parecido passar muito mais tempo.  

– Então teremos que improvisar... – Willian pensou na situação – Consegue 

ver que professor está vigiando a porta, Matt? 

– Ahm... é o professor Colin. 

– E eu estou coma minha máquina, vai ser fácil... Eu distraio ele enquanto 

vocês saem, certo?  

– Mas e você? 

– Eu me viro. Suas fantasias chamam mais atenção.  

– Não gostei do comentário. – Allison abandonou o voto de silêncio – Mas, 

se é para ajudar o professor, eu vou!  

Os três atravessaram o salão como puderam (levando, de brinde, alguns 

encontrões, cutucadas e pisões). Ao se aproximarem da porta, Willian adiantou-se 

e chamou a atenção do professor. Mostrou-lhe a máquina e falou que ela parecia 

estar com algum problema. Quando o professor pegou a máquina o flash disparou 

paralisando-o.  

Willian fez sinal para os amigos enquanto pegava a máquina de volta. E 

cuidadosamente os três saíram. 

– O que você fez? – perguntou Matthew perplexo – Transformou ele em 

pedra?  



– Um truque que aprendi com o seu tio da loja de logros... As vezes é útil. 

Não se preocupe, Ally – ele acrescentou vendo a expressão da amiga– Ele só vai 

ficar meio abobado por uns segundos.  

– Não é isso – ela fez sinal para algo que estava atrás dos garotos.  

Eles viraram e depararam-se com o pai de Matthew. Ele estava com as 

orelhas vermelhas, mas não parecia estar zangado e sim nervoso e preocupado.  

– O que estão fazendo fora do salão?! 

– Nós, anhm... passeando? – tentou Matthew.  

– Agora vocês não podem entrar... – ele falou mais para si mesmo do que 

para os três, e ordenou – Venham para fora agora!  

Eles saíram do castelo e os três levaram um susto. Nos terrenos da escola 

havia mais aurores do que eles já haviam visto. Eles estavam distribuídos na frente 

da escola, como se fossem peças em seus lugares determinados. O professor Potter 

estava entre eles e a mãe de Mariah também.  

– Viu? Eu não disse? O professor Potter não está do lado dos comensais.  

– Allison! Os aurores eram comensais. – Matthew murmurou pelo canto da 

boca com receio de falar alto.  

– Ah... mas?... O que eles estão fazendo aqui?  

– Fiquem aqui.– disse o pai de Matthew se afastando e também assumindo 

uma posição.  

– Eles... estão... – Matthew começou a entender lentamente. 

– Um encantamento e proteção! – disse Willian sem tirar os olhos dos 

aurores.  

– Então... então é por isso que queriam trancar os alunos no Salão principal? 

– perguntou Allison – Espera só até escrevermos sobre isso n'O Coruja!  

– Anh... acho que não vão deixar você escrever sobre isso.  



Allison olhou para os aurores, que eram bem mais numerosos que eles, e 

resmungou zangada.  

– Esse é o problema de ser uma organização não reconhecida... 

*** 

Os três tiveram que esperar fora do castelo, sem atrapalhar, até que os 

aurores tivessem terminado seu trabalho. Depois foram mandados até a sala da 

diretora, seguidos de perto pelo professor Potter, que os deixou aguardando lá. 

Quando a diretora chegou, ela falou mais do que ouviu. E depois de 

finalmente escutar a desculpa de Allison (que era uma investigação para O 

Coruja), ela simplesmente cancelou o jornal.  

– O quê?! – Allison parecia ter levado um choque – A senhora não pode!  

– Posso e devo, srta Snape! Não é a primeira vez que vocês três causam 

problemas por causa desse jornal. Hoje vocês quase botaram a perder mais de um 

mês de trabalho dos aurores. Eu não devia ter concordado com isso desde o início!  

– E também escaparam do encantamento, se me permite interromper, 

diretora. – a sra Fawcett entrou apressada na sala – E agora terão que ficar sem a 

proteção. Não podemos organizar tudo isso novamente somente para os três. 

Como encarregada do Ministério eu solicito que passeios e quaisquer outras 

atividades realizadas fora do castelo seja canceladas para esses três!  

Matthew olhou chocado para ela, mas não disse uma palavra.  

– Não se preocupe Amanda, o professor Potter se encarregará de cuidar 

desses três.  

– Cuidar de nós? Ele? – Willian deixou escapar.  

– Sim, senhor Usher. Até que tudo tenha se resolvido. 

A diretora pronunciou essas últimas palavras como um ponto final e deu 

sinal para os três saírem.  

*** 



– Em que bela encrenca nos metemos... – Matthew resmungava enquanto 

voltavam para a sala comunal da Sonserina.  

– Ela cancelou... tudo acabado... eu não devia ter... – Allison ainda 

murmurava desconexadamente – Eu quero tirar essa fantasia o mais rápido 

possível!  

– Não fica assim, Ally. Não foi só sua a culpa. – Willian tentou ajudar.  

– É mesmo! – Matthew apoiou tirando a máscara com os "tentáculos" da 

cabeça – Devíamos ter ignorado tudo o que ouvimos desde o começo. 

– Não é tão fácil assim! – Allison estava quase chorando – Eu... eu vou 

dormir! – ela apressou-se na frente dos dois e sumiu no corredor. 

– Allison! – Matthew tentou ir atrás dela, mas Willian o impediu.  

– É melhor nós irmos também. Amanhã ela vai conseguir conversar sem 

chorar. – ele disse quando o amigo virou com uma expressão de protesto.  

– Tomara... 

 

Cap 08 - Castigo e Dragos 

     Willian, Matthew e Allison foram proibidos de até mesmo comentar sobre o 

que ocorreu na noite da festa. O Coruja foi suspenso por tempo indeterminado e os 

seus membros proibidos de usarem a sala do jornal. E como os três foram os únicos 

que não receberam a proteção, também foram suspensos das aulas fora do castelo, 

dos passeios á Hogsmeade e, inevitavelmente, dos treinos de quadribol. 

     – Será que se eu pedisse para a minha mãe nos vigiar nos treinos eles 

liberariam o quadribol? – perguntou Matthew cutucando o seu pedaço de fígado 

no prato sem vontade de comer. 

– Eu ainda não acredito que tiraram O Coruja de circulação... – suspirou 

Allison também sem a mínima vontade de almoçar. 

     – Já faz duas semanas, será que não dava para a diretora aliviar um pouco o 

castigo? 



     – Por que ela não nos expulsa de uma vez?! Já tenho experiência suficiente 

para conseguir alguma coisa n'O Profeta Diário! 

     – Só se for de zeladora. – comentou Willian chegando e sentando-se o lado 

dela. 

     – Sem graça, Will!... O que o monitor queria? 

     – Nos comunicar que o castigo está piorando: como não iremos para 

Hogsmeade amanhã, passaremos o sábado com o professor Potter fazendo nossos 

deveres da semana toda e mais alguns que ele bondosamente acrescentará. Ah sim, 

o monitor também perguntou se nós tentamos envenenar algum professor para 

merecermos isso. 

     – É isso que estão pensando de nós... – disse Allison desanimada – E nós 

nem podemos nos defender! Que absurdo acharem que envenenamos algum 

professor! Nós nunca envenenaríamos o professor Potter! 

     – Hum... Depois que passarmos por nossos NIEMs não vamos mais precisar 

deles. 

     – Willian! – Allison conteve-se para não bater com o seu prato na cabeça 

dele. 

     – Brincadeira, Ally!... Tenho motivos para querer envenenar o professor, 

mas muitos mais motivos para não querer ir para Azkaban. 

     – É bom ter mesmo! – disse ela ainda furiosa com o comentário e voltando 

sua atenção inteiramente para o seu almoço. 

*** 

– Não vai ser tão ruim assim – Allison tentava animar a marcha até a 

biblioteca para o dia com o professor – Vamos adiantar nossa tarefas e teremos o 

professor a nossa disposição para tirarmos dúvidas. O pessoal da Corvinal 

consideraria isso um privilégio! 

     – Ok. – disse Willian – O pessoal da Corvinal... Acontece que nós somos da 

Sonserina. 



     – Eu não entendi muito bem o que ele explicou semana passada, – ela 

continuou como se o outro não tivesse falado nada. – Sobre as mortalhas. 

     – Caramba! Você presta atenção nas aulas dele? – perguntou Matthew 

surpreso – Eu achava que você passava a aula inteira babando por ele. 

     Ela ignorou as risadas de Matthew com uma careta, mas ao mesmo tempo 

percebeu que Willian não estava rindo junto do amigo. 

     – O que foi? – ela perguntou. 

     – Não gosto desse silêncio... Parece que tudo está imóvel, como antes de 

uma tempestade. 

     – Isso é por que todos os alunos de Hogwarts estão em Hogsmeade. – disse 

Matthew – Menos três almas penadas que estão vagando pelos corredores para 

uma tarde interia de estudos forçados. 

      Willian olhou em volta sem encarar os amigos: 

     – Eu sonhei com aquele acidente de novo. 

     – E? – perguntou Allison, vendo que Willian não pretendia complementar o 

que disse. 

     – Teve uma coisa a mais... Quando a água inundou todo o carro, tudo ficou 

preto. Então eu passei para o mesmo sonho que eu tive nas férias. Uma mulher 

entregando alguma coisa para dois bruxos, que vão embora. Até aí, tudo, bem, eu 

já tinha visto antes. Mas dessa vez, a mulher começou a chorar, e várias outras 

pessoas entraram na casa quebrando portas e janelas. Ela os enfrentou, e eles 

falaram alguma coisa que soou como traidora e depois... a mataram. 

     Os outros permaneceram calados, não encontrando algo que fosse certo 

falar nesse momento. 

     – Eu acho que você deveria procurar a professora Brown, Will. – disse 

Allison finalmente. 

     – Ela é pirada! – exclamou Matthew não concordando – No terceiro ano ela 

disse que a Lula Gigante iria me devorar! 



     – Ela, pelo menos, entende mais de sonhos do que você, sr Weasley! 

     – Não comecem, por favor. – pediu Willian – Já é muito ter que passar o dia 

aturando o professor Potter. Agora passar um dia inteiro com o professor e ainda 

ter que agüentar vocês, com essas discussões que não levam a nada, é tortura 

demais para um bruxo só. 

     – Desculpa, Will. – pediu Allison sem graça – Mas eu ainda acho que você 

deveria parar de ser teimoso e dar mais importância para isso. Um sonho que se 

repete não deve ser ignorado. 

     – Eu sei... – Willian suspirou e repetiu para si mesmo – Um sonho que se 

repete não pode ser ignorado... 

*** 

Harry Potter estava na biblioteca procurando algum livro interessante para 

na seção de Defesa contra as Artes das Trevas. Talvez alguma coisa nova tornasse a 

tarde de detenção com os alunos problemas mais produtiva. 

     Ele achou o livro, mas quando retirá-lo da prateleira ouviu um banque 

abafado, como se alguém tivesse sido jogado no chão. Procurando não fazer 

barulho, ele seguiu na direção do som. Pegou sua varinha no bolso quando ouviu 

passos vindo de trás de umas das prateleiras maiores. 

     Com muita cautela, e com a varinha em punho, ele contornou a prateleira, e 

deparou-se com o balcão da bibliotecária. 

     Estranhamente, ela não estava lá. Mas Harry a tinha visto sentada no seu 

lugar de costume assim que tinha entrado na biblioteca, há pouco tempo atrás. Ele 

olhou por cima do balcão e para a sua surpresa lá estava a bibliotecária, desmaiada 

no chão. Sem pensar duas vezes, ele pulou o balcão e, mais que depressa, tentou 

reanimá-la: 

     – Enervate! 

Mas nada aconteceu. 

     De repente um pano preto foi jogado na sua cabeça e alguém prendeu seu 

pescoço, quase o sufocando. Sua varinha foi arrancada da sua mão e, sem 

conseguir enxergar quem era agressor, ele tentou se libertar sem magia. Sentiu que 



agarrava a abotoadura de uma capa e alguma coisa se desprendeu. Mas antes que 

ele pudesse fazer qualquer coisa, um feitiço foi pronunciado: 

     – Estupefaça! 

    E tudo ficou escuro. 

*** 

     – Eu nem acredito que iremos passar uma tarde inteira com o Professo 

Potter!  – Allison ainda suspirava. 

     – Eu vou te trancar em um armário se você não parar com isso! Sabia que 

essa sua paixonite pelo professor já está virando doença psicótica? – disse Matthew 

frente a expressão furiosa da garota. 

     – Esperem! – Willian parou os amigos assim que viraram o corredor que 

dava acesso a biblioteca. 

     Na outra extremidade, por um fragmento de segundos, eles viram o 

farfalhar de uma capa negra. Willian esperou até os passos se distanciarem e 

sussurrou para os amigos. 

     – Tinha uma coisa grande flutuando na frente dele e parecia ter mais alguém 

junto. 

     – Tem certeza? – perguntou Matthew esticando o pescoço como se assim 

conseguisse enxergar além da parede do corredor – Foi muito rápido. 

     – Vamos confirmar! 

     Os três seguiram os passos até fora do castelo. E espiando pela porta eles 

puderam confirmar o que Willian tinha visto antes. Duas pessoas cobertas por 

capas negras atravessaram o gramado em direção a floresta proibida. O que 

parecia ser um amontoado de roupas seguia-os através de magia. 

     – Será que são aurores? – perguntou Matthew sem tirar os olhos das duas 

figuras que entrava na floresta. 

     – Não são uniforme de aurores que eles estão usando.... Vamos atrás deles!  



     – Não, Willian! – Allison o agarrou pelo braço – Temos que ir para a 

biblioteca. Detenção, lembra? Se formos pegos fora do castelo iremos estar mil 

vezes mais encrencados. 

     Sem dar ouvidos a ela, Willian saiu pelos gramados seguindo o mesmo 

caminho que os estranhos.  

     – É melhor irmos junto. – Matthew o seguiu  e Allison, que não teve outra 

alternativa, foi logo em seguida. 

    Na floresta eles seguiram os sujeitos de longe, o que não era difícil. Um 

deles reclamava bastante da incompetência do outro.  

     Finalmente os estranhos pararam  quando estavam bem afastados da borda 

da floresta. Agora não se preocupavam mais em não fazerem barulho. Um deles 

soltou o fardo de qualquer jeito no chão, e o outro enfureceu-se com isso.  

     – Está louco?! Temos que levá-lo ileso! 

     – Mas eu pensei que... 

     – Você pensa por acaso? Quem está no comando aqui sou eu e não um réles 

drago! 

     – Si-sim, senhor. – gaguejou o outro. 

     – Agora vá logo! Tenho que voltar para a escola antes que os alunos 

retornem! 

     – Sim, senhor. – o bruxo procurou por alguma coisa na capa e, assustado e 

com um fiapo de voz, falou para o outro – Não... não está aqui. 

     – O quê?! Como assim não está? Você perdeu? – a fúria do bruxo que 

comandava foi tanta que o capuz acabou escorregando e eles puderam ver 

claramente de quem se tratava. 

     – O diretor substituto! O professor de astronomia! – Allison quase 

engasgou-se tentando esconder a surpresa e falando baixo. 

     – Eu sabia! Avisei! – o professor continuava esbravejando – Nunca mande 

um drago fazer o trabalho de um Dragão! Pegue o meu e volte o mais rápido  



possível! Eu vou tentar encontrar o seu! – ele pegou o outro pelas vestes e quase o 

ergueu do chão – E, pela sua vida, é melhor que eu encontre! 

     O professor voltou pelo mesmo caminho e os três achataram-se o melhor 

que puderam atrás da árvore pela qual estava espiando.  Quando ele já não era 

mais visível, eles voltaram a sua atenção para o que tinha ficado.  Ele parecia ter 

paralisado com a ameaça, e aos poucos seus movimentos foram voltando. Sem 

perder tempo ele tirou a capa de cima do que eles haviam trazido e Allison quase 

desmaiou com o que viu. 

     – O professor Potter?! – Matthew perguntou com um careta – Ele não 

deveria estar nos esperando para a detenção?   

     – São... os novos comensais! – Willian sussurrou. 

     – Temos que ajudá-lo! – Allison estava a ponto de chorar – Vão matá-lo! 

     – Não! – Willian a segurou antes que ela pudesse se mover com a intenção 

de espancar o raptor – Ele tem uma varinha! 

     – E daí? Eu também tenho! – disse ela desesperada.     

     – Olhem! O que ele está fazendo? – Matthew sussurrou e os dois olharam. 

     Ele guardou rapidamente a varinha dele e a do professor nas vestes negras. 

Depois segurou o braço imóvel da vítima. Apertando algo na outra mão, 

sussurrou: 

     – Ninho M. 

     E com um estralo de chicote os dois sumiram. 

     – Viram isso?! – perguntou Matthew surpreso – Ele aparatou em plena 

Floresta Proibida! 

     – Ele não estava usando a varinha. Aquilo não foi aparatamento. – Willian 

saiu de trás da árvore e foi até onde o bruxo esteve – Ele usou outra coisa. 

     – Temos que avisar a diretora! E falar sobre o professor Iuríco! – Allison 

quase implorou – O mais rápido possível! Ou podem matar o professor! 



     Willian, mesmo parecendo irritado com o desespero dela pelo professor 

concordou. Mas antes de saírem da floresta, Matthew escorregou em alguma coisa 

e caiu. Xingando, ele levantou-se e mostrou para os outros a causa da sua queda: 

     – O que será isso? 

    Era uma espécie de medalha com fechos atrás, como as que usavam nas 

capas. Era feito de prata e tinha em relevo o desenho de um dragão. Atrás logo 

acima do fecho, estava gravado apenas duas letras: DN. 

     – Deve ser o que ele perdeu! – exclamou Allison pegando a medalha – Será 

que são as iniciais dele? Alguma espécie de crachá? 

     – Acho que uma parte disso podemos resolver: Dragões. – disse Willian 

pegando a medalha. 

    – Como assim? – perguntou Matthew. 

     – O professor não gritou algo como não deixe um drago fazer o trabalho de 

um Dragão? Os aurores ainda não sabem como se chama essa organização de 

"novos comensais". 

     – E isso pode ser de grande ajuda para os aurores! – o rosto de Allison 

iluminou-se – Vão nos tirar do castigo e poderemos falar sobre isso no O coruja! 

     – Calma, Ally! Acha que vão nos tirar do castigo por ter fugido da detenção, 

mesmo depois de contarmos o que vimos? – perguntou Matthew incrédulo. 

     – E tem mais uma coisa. – Willian ainda analisava a medalha – O professor 

Iuríco deu a sua medalha para o outro bruxo poder voltar. Isso deve ser usado 

como uma espécie de senha para poderem se reconhecer, ou algo assim. 

     – Pode ser,  – disse Allison – mas temos que levá-la para a diretora o mais 

depressa possível! 

     – Espera, Ally.– Willian continuava analisando a medalha – O que foi que 

ele falou antes de sumir? Vocês ouviram? 

     – Alguma coisa que terminava em M. Agora vamos! 

     – Ninho M! – disse Matthew – Eu ouvi bem. Foi isso mesmo que ele disse.  



     – Ninho? -  Willian ainda revirava a medalha na mão.  

     – Um ninho de dragão! Um esconderijo com esse nome! – exclamou Allison 

deslumbrada com o seu próprio raciocínio. – Agora vamos! – Allison ordenou 

novamente, mas dessa vez não esperando os amigos. 

     Mas eles não se moveram. 

     – O que foi ,Will? – perguntou Matthew. 

     – Isso, esse dragão... Parece que eu já o vi antes... Ninho M. Onde será... – 

Willian não pode acabar a frase.      

     Tudo a sua volta ficou escuro e silencioso de repente. E mais de repente 

ainda do que começou, a escuridão terminou e ele deparou-se com um enorme 

muro e um portão de ferro negro.      

.      

Cap 09 - No caminho do Dragão 

     Willian olhou em volta, assustado. Aqueles definitivamente não eram os 

portões de Hogwarts. Um vento forte passava zunindo pelas grades negras. E, 

através delas, ele pode ver um castelo completamente arruinando, onde não se 

avistava ao menos um fantasma. 

– Maravilha! – ele deu meia volta e deparou-se com um caminho que mal 

começava e já era coberto por um mato espesso – Não tem saída! Hogwarts! – disse 

ele com raiva para a medalha, mas nada aconteceu. 

     – Não vai conseguir voltar assim. – disse uma voz arrastada e fria vinda de 

trás dele. 

     Ele virou-se sobressaltado e deparou-se com mais uma figura encapuzada. 

   – Então, – ele continuou – eu estava esperando um dragão e eis que me 

aparece um ratinho. Veio atrás do seu professor?... Isso é curioso. Me falaram que 

alunos da sonserina não estão na lista dos prediletos dele... Entre. 

     Willian olhou para as ruínas além do  portão enferrujado para onde o bruxo 

apontava e corajosamente perguntou: 



     – Entrar ali? 

     – Seus olhos não são bem treinados ainda, rapaz, mas podemos ajudá-lo. – e 

com um aceno de sua mão o portão abriu-se e não se esfarelou como o garoto 

esperava – Olhe bem agora. 

     A paisagem mudara completamente depois que o portão foi aberto. As 

ruínas limentas sumiram  e uma velha, porém majestosa, mansão estava no seu 

lugar. O bruxo então falou: 

     – Bem vindo ao Ninho. Se você pensa como nós, encontrou o lugar certo. 

Iuríco nunca se engana com os novos adeptos que manda para mim, vejamos se 

você é digno de ser tornar um drago.  

     Willian entendeu que o bruxo não fazia mínima idéia que ele viera parar ali 

por mero acidente, então ele não teve outra escolha se não seguí-lo. Agora todo o 

cuidado era pouco pois, querendo ou não, ele estava entrando em um ninho de 

dragões. 

*** 

     Matthew ficou paralisado por um tempo até que se lembrou de Allison e 

correu até ela chamando: 

     – Allison! O Will sumiu! 

     – O quê? – perguntou ela, perplexa, parando. 

     – Sumiu! Evaporou! Desaparatou! Não sei! 

     – Calma. Me explica direito. 

     – Deve ter sido aquela medalha. Do nada ele desapareceu! 

     Allison tapou a boca e começou a respirar descompassadamente. 

     – A medalha o fez desaparecer?! – disse ela em um fiapo de voz – Oh, meu 

Merlin! Ele deve ter ido para onde levaram o professor Potter! Vamos Matthew! 

Precisamos encontrar a sua mãe o mais rápido possível! 

*** 



 

     Willian foi conduzido por vários corredores e escadas dentro da casa. Todas 

as portas pelas quais passavam pareciam estar trancadas, e todos os móveis e 

quadros estavam cobertos por panos negros. Apesar de ainda não ser noite, o 

interior da mansão tinha um aspecto sinistro de escuridão permanente. E o bruxo 

que o havia encontrado no portão precisava iluminar o caminho com sua varinha. 

     – Como devem lhe ter contado, – começou o bruxo com uma voz que 

começava a lhe soar familiar – ainda não podemos nos manifestar efetivamente. 

Infelizmente cometemos alguns deslizes esse ano e tivemos que tomar medidas 

drásticas. Fizemos os aurores pensarem que nosso alvo principal era a escola, e 

desviamos atenção deles. Podemos dizer que essa distração tornou as ruas um 

lugar perigoso... E agora estamos prestes a dar nossa jogada final! Como Iuríco 

deve ter lhe contado, os Dragões já são mais numerosos que os aurores 

especializados. E os Dragões enfim vão ter o poder total. A nossa última peça está 

em posição e hoje a noite tudo estará pronto... Você teve sorte! Se demorasse mais 

um pouco em se decidir, talvez não desse tempo e talvez você não acordaria mais 

amanhã.... Mas como foi um rapaz inteligente, aqui está! – ele abriu uma grande 

porta com relevos de dragões – Esta noite você se tornará um drago! 

     Willian tinha ouvido tudo sem pronunciar uma palavra, mas agora sentia o 

estômago afundar com a vontade de gritar que era tudo um engano. Logo iriam 

perceber que ele não era quem o bruxo encapuzado achava que ele era. Então não 

iria adiantar nada continuar fingindo. Porém, se continuasse,  poderia ficar mais 

tempo vivo e pensar em alguma saída... se ele conseguisse pensar. 

O bruxo o mandou entrar. Willian deparou-se com uma grande sala  de 

jantar. Havia uma lareira na extremidade ladeada por grandes janelas que estavam 

cobertas com cortinas pretas. Do lado direito havia uma escadaria que levava ao 

andar superior, e no esquerdo havia uma passagem em declive, que levava para 

algum lugar no andar de baixo. No outro havia uma grande mesa de refeições 

coberta por um pano preto como as cortinas. 

     Willian olhou em volta surpreso com o lugar, mas uma outra coisa além da 

mobília antiga lhe chamou a atenção. Parecia ser um amontoado de vestes a 

primeira vista, mas ele reconheceu a capa do professor Potter. Ele ainda deveria 

estar desacordado e fora jogado de qualquer jeito no chão. 



     O bruxo entrou logo em seguida e fechou as portas, acendeu a lareira com a 

varinha. 

     – Aguarde aqui. – ele indicou uma das cadeiras – Logo os outros chegarão.  

     Ele retirou o capuz e finalmente Willian pode ver o seu rosto. Os cabelos de 

um loiro platinado  e olhos cinzentos. 

     Willian sentiu novamente a sensação de familiaridade, mas não conseguiu 

lembrar de ninguém com quem ele pudesse se parecer. 

     – Iuríco deve ter falado de mim. – disse o bruxo percebendo a curiosidade 

disfarçada de Willian – Sou o primeiro Dragão, Draco Malfoy. 

     – Ma-Malfoy? – Willian se surpreendeu – Mas... – ele se conteve antes que 

dissesse alguma que pudesse o denunciar. 

     O bruxo não estranhou a sua reação e até parecia achar divertido. 

     – Mas eu não estava morto? Bom, como bem pode ver, não estou. Mas 

prefiro que continuem achando que sim. Isso facilita em muito as coisas... Agora 

espere aqui. Tenho algo importante para fazer. Assim que os outros Dragões 

chegarem nos reuniremos. – e ele dirigiu-se para a porta que levava ao andar 

inferior. 

     Willian respirou bem devagar até que o som de passos do bruxo se 

distanciaram. Tudo ficou em silêncio e então ele olhou novamente para onde o 

professor estava. Agora ele podia ver que suas mãos e pés estavam fortemente 

amarrados por cordas, e ele não dava sinais de estar acordado. 

     Ele pensou no que os dragos iriam fazer ao professor. Talvez o torturassem 

longamente por tudo o que ele havia feito no passado, e isso até soava como uma 

idéia agradável. Mas logo Willian pensou no que fariam com ele próprio se 

descobrissem o engano. Provavelmente pensaria que ele estaria ali para resgatar o 

professor e o incluiriam na tortura... Talvez se falasse que realmente estava 

disposto a entrar para os novos comensais... Mas ele não poderia fazer isso! Não 

com o pensamento de o que Allison pensaria dele depois de tudo. Nesse caso só 

havia uma saída: acordar o professor. Ele já tinha se livrado de comensais e do 

Lord das Trevas no passado, não seria difícil fazer tudo de novo. 



     Tentando fazer o mínimo de barulho possível, ele se aproximou de onde 

haviam largado o professor. Seus óculos estavam caídos bem ao lado de sua cabeça 

e seu rosto estava muito pálido. Willian sabia do feitiço para reanimar pessoas 

desacordadas. Matthew lhe ensinara no terceiro ano quando costumava contar aos 

quatro ventos as vantagens de se ter um pai auror e uma mãe professora de 

Hogwarts.  

     – Enervate! – ele sussurrou.  

     Uma luz cintilante desceu como água pelo professor, que não reagiu  

     – Mas que droga! – ele praguejou tentando encontrar outra saída. 

     Talvez se rompesse as cordas ficaria mais fácil. Mas com o quê?... Ele olhou 

em volta e viu a lareira. 

     – É isso! Flamis!  

     As cordas pegaram fogo e logo começaram a se contorcer e romperam. 

Willian apagou rapidamente as chamas antes que queimassem seriamente o 

professor e em seguida queimou as cordas que prendiam os pés também. Então ele 

tentou mais uma vez o feitiço para reanimar e dessa vez parecia ter quase 

funcionado. Tentou mais uma vez e o professor abriu os olhos. 

     O professor Potter olhou em volta atordoado e assim que viu Willian 

perguntou, soerguendo-se: 

     – Que brincadeira é essa, sr Usher?! 

     – Não é brincadeira. – Willian respondeu friamente – Mas se quiser que eu 

repare as cordas eu faço mais rápido que o tempo que levei para te soltar. 

     O professor não mudou de expressão e olhou em volta perguntando: 

     – Que lugar é esse? 

     – O esconderijo dos Novos Comensais. 

     O professor o mirou incrédulo por alguns segundos e perguntou: 

     – Como sabe disso? 



     – Sei de muito mais. Talvez mais do que você ou os aurores. Eles se chamam 

Dragos e parece que os líderes se denominam Dragões. Líderes por que tem mais 

que um. E um deles eu acabei de conhecer, muito simpático. Não sei onde fica esse 

lugar, mas deve ser bem afastado da escola, não conheço a paisagem lá de fora. E 

eles pretendem fazer algum ataque hoje a noite que vai acabar com as defesas do 

Ministério. Não mereço a nota máxima em Defesa contra as Artes das Trevas 

agora? 

     – Você é um deles! – o professor ainda no chão sacou a varinha de repente e 

apontou pra o peito de Willian – Eu sempre soube que tinha algo de ruim em você! 

     – EI! Espera aí! Eu vim parar aqui por puro engano! Tínhamos que ir para a 

biblioteca, lembra? Vimos que dois dragos haviam o raptado e os seguimos. 

Estávamos indo avisar alguém e eu sem querer me transportei para cá com isso 

que um drago deixou cair! – ele tirou a medalha do bolso e mostrou para o 

professor. 

     – Como posso ter certeza disso? – o professor ainda mantinha a varinha em 

punho. 

     – Eu garanto! – a voz que já havia assustado Willian antes falou novamente, 

mas dessa vez em um tom muito mais alto. O professor pôs-se de pé em um salto e 

sua expressão era uma mistura de surpresa e raiva: 

     – Malfoy?!  

     Willian olhou para a porta de entrada e lá estava o mesmo bruxo que  havia 

trazido com um sorriso desdenhoso estampado no rosto e um brilho maléfico nos 

olhos. 

 

Cap 10 - Antiga inimizade 

    – Quanto tempo, não Potter? – disse Draco Malfoy – Quanto exatamente? 

Vinte? 

     – Você morreu! – ofegou o professor. 

     – Pareço um fantasma para você? – perguntou ele encolhendo os ombros 

com indiferença – Talvez eu tenha assombrado suas lembranças durante esse 



tempo todo, mas pode ter certeza de que não morri. Agora estou mais vivo que 

nunca! Crucio! 

     O feitiço atingiu Willian no peito e ele sentiu uma dor dilacerante se 

espalhar pelo corpo inteiro. Ele não suportou por muito tempo de pé. Logo seus 

joelhos dobraram e ele desabou no chão, se contorcendo e encolhendo. 

       – PARE! ESTUPEFAÇA! – o professor Potter gritou. 

     – PROTEGO! – Malfoy defendeu-se do feitiço. 

     A dor sumiu no mesmo instante em Willian. Ele paralisou, sem conseguir 

mover um músculo. 

     – Aqueles idiotas não tiraram a varinha. Típico! – reclamou Draco 

parecendo levemente irritado. 

     – Sempre é bom carregar uma varinha extra. O falso professor Moody não te 

ensinou nada, Malfoy? Alerta constante! Principalmente nesses tempos. – 

comentou o professor com um pequeno sorriso de triunfo no rosto – Agora deixe o 

garoto em paz! Ele não tem nada a ver com isso! 

     – Não posso. Ele sabe mais do que deveria saber... Eu poderia ter acabado 

com ele lá fora mesmo, quando em um típico ato de heroísmo ele veio tentar te 

salvar. 

     – Não vim salvar ele! – Willian ofegou enquanto tentava levantar – Eu não 

vim aqui por querer! 

     Malfoy franziu o cenho com uma fria surpresa:     

     – Está vendo, Potter. Sua fama não influência mais as novas gerações. E ora 

veja... ele é da minha antiga casa! Quem diria que o grande herói que derrotou o 

Lord das Trevas só teria uma sonseriano para tentar salvá-lo na sua derrota! 

      – O que está insinuando? – perguntou o professor furioso. 

     – Que você tem algumas escolhas. – disse o Dragão calmamente. 

     O professor parecia intrigado com o que ouviu, o que motivou Malfoy a 

continuar: 



     – Você pode se entregar sem resistência, é só largar a varinha. Ou você pode 

resistir, mas nesse caso... IMPERIUS! 

     Uma sensação de leveza tomou conta de toda a mente de Willian. Ele sabia o 

que era aquilo e também sabia como resistir, mas seu corpo ainda não lhe obedecia 

devido a maldição anterior. 

     – Ele o derrotará! – concluiu Malfoy com um sorriso de triunfo. 

     – Não mudou nada nesses anos, Malfoy. Se queria me deixar sem opção, 

escolheu a pior arma. EXPERILIARMUS! 

     Willian foi lançado para a outra extremidade da sala, bateu na parede e caiu 

no chão. Toda a sensação de leveza havia sumido, sendo substituída por uma dor 

aguda na cabeça e nas costas. 

     – INCARCEROUS! – cordas saíram da varinha do Dragão e rapidamente 

prenderam o professor – Acho que esses anos em Hogwarts te enferrujaram, não 

Potter? Ficou esse tempo todo se lamentando por ela? Pois saiba que foi ela quem 

quis fugir! Ela fugiu para se juntar aos comensais e a mim! 

     – E também foi por sua causa que ela morreu! – respondeu o professor 

furioso tentando em vão se soltar – Cheguei tarde demais para salvá-la! A 

torturaram até ela morrer e foi tudo SUA CULPA! 

     – Eu não podia desistir depois de chegar tão perto, Potter. – o sorriso de 

triunfo que o Dragão mantinha foi trocada por uma expressão de fúria controlada 

– Com isso os aurores só conseguiram que eu passasse a empenhar toda a minha 

vida em um só objetivo! Voldemort estava velho, Potter. Apesar de sua mente 

brilhante, velho demais para continuar. Eu o substitui depois que ele se foi. Mas 

ainda falta uma coisa para que a substituição seja completa: você! 

     O professor não respondeu. Willian ainda estava caído no chão, sentindo 

que havia quebrado algumas costelas. Ele respirava com dificuldade, mas tentava 

ficar atento a tudo o que estavam dizendo. 

     – A única coisa que faltava para eu me igualar ao Lord das Trevas são seus 

poderes, Potter. – ele continuou – E hoje eu vou ter isso! Meus dragos já estão a 

postos no Ministério, apenas esperando o meu sinal. Até mesmo Hogwarts será 

livrada de todos os sangue-ruins e os meios-bruxos! 



     Essa última frase fez com que Willian acordasse totalmente. Isso incluiria 

Allison, Mariah e mais da metade da escola. 

     – Não! – ele tentou ficar em pé com a varinha em punho, mesmo sabendo 

que era algo extremamente estúpido de se fazer no estado em que se encontrava.  

     – Não pedi a sua opinião, fedelho! Crucio! 

     Mas dessa vez Willian estava preparado e desviou-se do feitiço, que acertou 

a parede fazendo vários pedaços dela voarem pela sala e um grande quadro 

escorregar e cair atrás do garoto. O pano negro que o cobria deslizou e caiu em 

cima de Willian, deixando-o perdido por alguns segundos.  

     – Você já atrapalhou demais, garoto! – Malfoy apontou a varinha na direção 

dele que finalmente havia conseguido livrar-se do pano – Não preciso mais de 

você! 

     – DRACO, NÃO! – o professor gritou no momento em que o outro começara 

a proferir a maldição. 

     O Dragão, sem baixar a varinha, falou triunfante para o professor: 

     – Eu sabia que você não permitiria que um aluno seu... – mas parou assim 

que notou a expressão dele. 

     O professor Potter olhava fixamente para o Willian e para o quadro e 

parecia surpreso demais para falar mais alguma coisa. 

     – O quê...?... – Malfoy olhou para o quadro e entendeu. 

     Agora parecia que tinha dois Willians ali. Um esfolado e com o nariz 

sangrando, quase não se agüentando em pé. E outro na pintura que também 

olhava perplexo para tudo o que estava acontecendo ali. 

     Diante da expressão de assombro dos dois bruxos, Willian virou-se para o 

quadro também. Havia um bruxo parecido com o Dragão, uma bruxa loura e um 

garoto que não devia ter mais do que treze anos. 

     – Gina! – o professor murmurou virando-se com fúria para Malfoy e gritou – 

Você ao menos sabe por que Gina decidiu abandonar os comensais?!   



O dragão não respondeu.  

 

Cap 11 – Dragões Negros 

– Três anos depois que ela fugiu para se juntar aos Comensais e a você, ela 

voltou pedindo ajuda. – o professor continuou – Estava tão cego pela sua sede de 

poder que não a ouviu quando ela mais precisava de você!... Eu vi ela, Draco! E 

jurei que se um dia chegasse a te encontrar iria fazer você pagar por tudo que a fez 

sofrer!  

 – O que está delirando, Potter? – perguntou o dragão com uma expressão de 

não estar entendendo onde o outro queria chegar.  

 – Ivy Usher, é claro! – o professor falou sorrindo como se uma idéia 

brilhante estivesse passando por sua cabeça – Foi ela quem realmente ajudou Gina! 

Elas formaram-se juntas e foram amigas desde antes de entrarem em Hogwarts! 

Gina, Ivy e Amanda Fawcett! Amanda sabia de tudo e esteve a ponto de me contar 

no Natal!  

 – Pare de dizer asneiras sem nexo, Potter! – disse Malfoy apontando a 

varinha para a o professor.  

 – Não entendeu ainda, Malfoy?! Pensei que você fosse mais esperto, já que 

foi considerado o melhor por Voldemort! – ele fez um sinal com a cabeça em 

direção a Willian e gritou – Ele é o bebê de Gina! SEU FILHO!  

 Tudo ficou em silêncio. Willian estava em choque e ainda tentava absorver 

as palavras do professor quando ouviu uma risadinha fraca de descrença vinda do 

dragão:  

 – Onde pretende chegar com isso, Potter?  

 – Gina salvou seu filho e logo depois foi assassinada pelos comensais! – 

sibilou o professor.  

 Willian ouvira muito bem tudo o que fora dito, mas não conseguia acreditar. 

Sem saber direito como reagir, falou:  

 – Minha mãe morreu em um acidente de carro!  



 – Ivy Usher morreu em um acidente de carro! – disse o professor tentando 

livrar-se das cordas – Ela e Amanda ajudaram Gina a fugir com o Malfoy depois de 

se formarem, e ela também ajudaram depois com o filho. Mas elas não 

conseguiram salvá-la dos comensais!  

 – Isso não faz sentido, Potter! – disse Malfoy agora visivelmente alterado – 

Gina foi capturada e morta por aurores! Ela era uma de nós!  

 – Por sua causa! – gritou o professor deixando transparecer uma antiga 

amargura – Ela te amava e achava que poderia torná-lo diferente! Mas você sempre 

foi um completo idiota, cego demais pelo poder para poder enxergar o que estava 

ocorrendo a sua volta!  

 – CALA A BOCA! CRUCIUS! 

 Agora era o professor quem gritava e caiu no chão. Amarrado e não tendo 

como se defender ele foi pego em cheio pelo feitiço. 

 – FOI VOCÊ QUEM MATOU GINA WEASLEY! – o professor gritou quando 

Malfoy retirou o feitiço, mas logo em seguida foi atingido por mais uma dose.  

 O nome Gina Weasley ecoou na cabeça de Willian e várias imagens agora 

tomavam forma e sentido em seus pensamentos. A foto da tia de Matthew 

segurando um urso no quarto das meninas no Natal, o mesmo urso boiando na 

água enquanto o carro afundava, as mãos de Ivy ensangüentadas no volante, 

Rebeca o salvando, o sonho antes das aulas começarem... então o que o professor 

estava falando era...   

 – PARE! – Willian gritou ainda tentando manter-se em pé com muito 

esforço.  

 Draco não deu ouvidos ao que o garoto disse e continuou com a maldição.  

 – PARE COM ISSO! – ele gritou novamente e mais alto pressionando o lado 

direito do corpo com um braço enquanto mantinha o outro empunhando a varinha 

– ELE ESTÁ AMARRADO! É COVARDIA!  

 O dragão o olhou furioso ainda sem retirar a maldição e perguntou:  

 – QUER FICAR NO LUGAR DELE?!  



 Willian sentiu uma raiva enorme lhe subir a cabeça e gritou:  

 – VOCÊ ESTÁ LOUCO! O QUE VAI CONSEGUIR COM ISSO?! SE HOJE 

EXISTEM PESSOAS QUE O APOIAM, AMANHÃ HAVERÁ O DOBRO QUE O 

DETESTAM! ASSIM COMO ACONTECEU COM VOLDEMORT! – ele sentiu uma 

pontada na parte ferida e não pôde continuar, mas manteve o olhar firme.  

 Draco parou de torturar o professor e, balançando a cabeça negativamente, 

falou:  

 – Já me disseram isso uma vez... – ele se aproximou de Willian, o encarando.  

 O garoto deu um passo para trás, mas perdeu o equilíbrio e caiu de joelhos.  

 – Alguém com olhos castanhos iguais aos seus... – ele respirou fundo com 

raiva e voltou a apontar a varinha contra o professor – ALGUÉM QUE ELE 

AJUDOU A MATAR!  

 Mas o professor não demonstrou qualquer reação. Parecia estar desmaiado 

até que ele murmurou em uma voz fraca e ofegante:  

 – Aurores... defendem as pessoas... contra as artes das trevas... Não matam... 

inocentes! – ele tentou levantar a cabeça, mas desistiu e acrescentou – Você sabe 

muito bem que eu não permitiria.  

 O dragão não respondeu. Parecia estar analisando mentalmente o que o 

professor havia falado sem tirar os olhos dele. Sem aviso, ele voltou o olhar para 

William e murmurou mais para ele mesmo do que para o garoto:  

 – Ela nunca me disse nada.  

 – E o que poderia acontecer se você soubesse? – uma mulher perguntou do 

patamar da parede esquerda – Você teria a seguido e nos abandonado! Tudo que 

planejamos durante anos teria fracassado!  

 – Erwin?! – perguntou Malfoy surpreso – Você deveria...  

 A mulher de olhos e cabelos negros sorriu desdenhosamente e disse:  



 – Seguindo minhas ordens? É exatamente o que estou fazendo! Seguindo 

ordens mais antigas do que as suas: me certificando de que você cumpriria com 

tudo o plano do Lorde das Trevas e me livrar de todo e qualquer empecilho!  

 – Desde quando? – Draco perguntou sem acreditar no que acabara de ouvir.  

 Ela não respondeu, apenas manteu o sorriso, sabendo que ele sabia a 

resposta.  

 – Então você...  

 – Esse sempre foi o meu dever como segundo Dragão! Sua mãe foi fácil de 

enlouquecer. – ela começou – Mas Gina era esperta e fugiu assim que percebeu o 

risco que corria. – ela riu da expressão do outro e continuou – A vida não é fácil, 

meu caro, e conseguir alcançar nossos objetivos menos ainda. Desde o começo 

aceitamos continuar com tudo o que o Lorde das Trevas tinha começado. Você era 

o mais jovem e disposto a aceitar esse privilégio e suas responsabilidades. Não 

podíamos perdê-lo de modo algum! Ela não conseguiu se esconder por muito 

tempo! – ele sibilou a última frase.  

 – Ora sua... – o professor tentava a todo o custo se livrar das cordas para 

poder fazer alguma coisa, mas Malfoy foi mais rápido:  

 – FLAMMIS! – ele jogou uma esfera de fogo no patamar.  

            Mas como se ela já soubesse o que ele iria fazer, ela conjurou um escudo 

mágico.  

            – Acha que pode me atingir com esses feitiços, Malfoy? – ela perguntou 

rindo assim que o fogo cessou, mas ainda mantendo o escudo – Eu te ajudei a 

adaptar a maioria deles! Irá precisar muito mais do que isso para me causar algum 

dano! SUPERILLIGATUS!  

            O feitiço fez com que as mãos de Malfoy ficassem presas atrás o seu corpo.  

            Willian ainda sentia que nada estava indo bem. E com uma outra pontada 

no ferimento, ele ouviu a porta abrir-se. Iuríco, o diretor da Sonserina, escancarou 

a porta da sala com a varinha em punho.  E surpreendeu-se em ver Willian ali 

presente.  

            – O que esse garoto faz aqui, Erwin?  



            – Você é quem deveria saber! Ele é um aluno de Hogwarts!  

            – Ora essa! – o diretor pegou Willian brutalmente pelo braço fazendo-o 

urrar de dor – Alunos nunca foram problemas! Lembra-se daquele que você e seus 

amiguinhos encontraram na vila, sr Usher?  

            – LARGUE ELE! – Draco berrou por um momento livrando-se do feitiço das 

mãos imobilizadas.  

            – O quê? – o diretor pareceu confuso e perguntou em tom acusador – As 

coisas fugiram do seu controle, Erwin?  

            A bruxa lançou um olhar mortífero para o companheiro, mas respondeu, 

ainda mantendo o feitiço em Draco.  

            – Como esperávamos o Potter contou sobre a Weasley. Mas parece que 

deixamos escapar um detalhe, Iuríco: o filho não tinha morrido, como ela dizia.  

            O bruxo olhou para Willian com uma expressão de compreensão e disse:  

            – Ainda temos tempo de reparar nossos erros. Que tal servirmos um belo 

jantar para o nosso bichinho?  

            – À vontade. – sibilou a bruxa rindo descendo do patamar sem tirar Malfoy 

da mira da varinha – Eu cuido desses dois...  

            Iuríco saiu arrastando Willian que, mesmo se debatendo ao máximo que o 

ferimento permitia, não conseguia desprender-se.  

            – ME LARGA! – o garoto tentou pegar a varinha, mas ela foi rapidamente 

tomada pelo diretor.  

            – Nada de gracinhas! Silencio! – então o diretor viu um lampejo prateado 

guardado firmemente na mão dele e o tomou sem esforços.  

            Willian ainda mexia a boca pretendendo soltar desaforos misturados aos 

seus gemidos de dor, mas não conseguiu produzir som algum. Ele desistiu e 

passou a ficar atento a uma oportunidade de recuperar sua varinha.  

            – Nem pense nisso garoto! Eu esperava que algum aluno tivesse encontrado 

essa medalha, mas não imaginei que saberia como usá-la. – ele riu – Muito esperto! 



Sempre achei isso, sr Usher. Se sua mãe não tivesse sido tão estúpida nos traindo, 

você com certeza seria muito importante aqui... Infelizmente as coisas tomaram 

outro rumo... Sabíamos que Draco reagiria contra nós quando soubesse o que 

realmente aconteceu com a esposa, mas achávamos que já tínhamos nos livrado de 

você sem sujar as mãos... Mas agora Draco Malfoy terá a memória apagada e o 

Potter não estará mais aqui amanhã, então acho que sua perda não será tão 

lamentada assim.  

            Ele o levou para baixo do térreo onde as paredes eram de pedras irregulares 

iluminadas por archotes. Eles andaram um bom tempo sempre a frente. Então o 

diretor parou em uma porta de ferro, trancada por correntes.  

            Com um gesto de sua varinha, ele fez as correntes ganharem vida e o 

cadeado que as prendiam caiu com um estrondo no chão de pedra.  

            – Conheça uma das nossas preciosidades que amanhã será controlada pelos 

Dragões! – ele abriu uma parte da porta e empurrou Willian para dentro, 

fechando-a logo em seguida.  

             Não tinha iluminação alguma lá e, sem varinha, ele teve que aprumar seus 

sentidos. Havia mais alguém ou alguma coisa lá dentro. Ele ouviu um barulho de 

trituração como se algo estivesse se arrastando, logo a frente.  

            Ofegando, ele tateou as suas costas e encontrou apenas a parede fria. 

Espremeu-se contra ela o máximo que pôde, esperando o que quer que fosse 

acontecer.  

            Lembrou-se de Allison e Matthew. Daria tudo para que uma passagem 

aparecesse milagrosamente a sua frente e o transportasse novamente para a escola. 

Pensou em como Allison deveria estar preocupada, chutando tudo a sua volta para 

que alguém acreditasse que ele tinha sumido no ar quando foram atrás do 

professor Potter. E Matthew tentando acalmá-la sem sucesso... Matthew!, Willian 

percebeu de repente. Se tudo o que o professor Potter falou fosse verdade, então 

eles seriam primos! William não pôde resistir e sorriu, mas logo toda a sensação 

sumiu quando o ruído parecia estar logo a frente dele. Ele ouviu um chiado e 

percebeu que, o que quer que aquilo fosse, estava bem na sua frente. Ele fechou os 

olhos, esperando o pior.  

            Mas nesse instante a porta se abriu com um estrondo e Iuríco voou por ela, 

batendo e caindo atordoado na parede oposta, agora iluminada pela luz.  



            – FECHE OS OLHOS, WILLIAN! – ele ouviu o professor Potter gritar e 

parou a meio caminho de ver o que estava acontecendo.  

            Então ele ouviu um silvo alto que soava como uma ordem e o que quer que 

fosse que estava prestes a atacá-lo se afastou, indo para o fundo da sala.  

            – Saia, Willian! Ele não vai atacar! E VOCÊ CONTINUE AÍ OU VIRA 

COMIDA DE COBRA!  

            Willian tateou a parede até encontrar a porta e saiu da sala. Ele abriu os 

olhos no instante em que o professor trancou a porta novamente.  

            – O que era aquilo? – ele perguntou, quase sem ar.  

            – Um basilisco. – disse Draco.  

            Willian olhou para trás dele de onde a voz vinha. Draco Malfoy estava com 

as vestes chamuscadas em vários pontos e um grande corte no lado esquerdo do 

rosto. Ele estava com as mãos coladas atrás do corpo e mantinha o corpo dobrado, 

como se estivesse carregando um grande peso nas costas, mas que ao mesmo 

tempo o mantinha de pé.      

            – Será que você pode fazer a gentileza de retirar essa azaração de mim, 

Potter?! Ele perguntou em tom sarcástico – Já pegou minha varinha, não posso 

tentar fugir.  

            Mesmo parecendo contrariado, o professor retirou o feitiço, mas 

permaneceu com a varinha apontada para ele.  

            Draco Malfoy caiu de joelhos assim que a carga invisível foi retirada e 

permaneceu olhando para o chão.  

            Willian lançou um olhar interrogativo para o professor. Ele suspirou, 

demonstrando impaciência e disse: 

            – Vamos subir. – e, com um gesto de sua varinha pôs o outro de pé, 

levando-o na frente.  

 

*** 



– Preciso da sua ajuda, Willian. – disse o professor, lhe entregando a varinha 

quando voltaram à sala da lareira, parecendo ser um grande esforço.  

Uma boa resposta desdenhosa passou pela mente do garoto, mas não sentia 

ânimo algum no momento para irritar o professor. Este puxou uma cadeira e 

prendeu Draco Malfoy nela.  

– Quanto tempo ainda temos? – interrogou-o.  

Malfoy não respondeu e contentava-se em ficar com os olhos pregados no 

chão, sem resistir.  

– Você não tem escolha, Malfoy! Quanto tempo? Responda!  

– Menos de meia hora. – ele respondeu sem vontade – Estão aguardando 

um sinal.  

– Ótimo! Willian, aponte a varinha para ele. Qualquer movimento pode 

estuporá-lo.  

– Eu?! – perguntou ele surpreso – Mas...  

– Ele não te atacará. – disse o professor em uma fraca imitação de voz 

amigável.  

Willian fez o que o professor ordenou e passou a vigiar o prisioneiro. Ele 

reparou pelo canto do olho o que tinha acontecido com a bruxa. Ela estava 

desacordada, presa à parede por uma gosma roxa.  

– Eu também tinha os meus segredos. Ela não pôde comigo.  

O garoto sobressaltou-se ao ouvir a voz de Malfoy rindo fraco.  

No mesmo instante o professor acendeu a lareira com pó de Flu especial que 

os aurores usam em lareiras desativadas e pôs a cabeça nas chamas.  

– O que disse? – Willian perguntou apertando mais a mão em torno da 

varinha.  

Draco olhou para ele sem dizer nada, e Willian sentiu um aperto no coração. 

Ouvira claramente tudo o que o professor Potter havia falado. E tudo se encaixava! 



O bruxo que estava na sua frente lhe lembrava o seu próprio reflexo no espelho. 

Definitivamente era seu pai.  

– Você deve estar com raiva de mim. – disse Malfoy com um meio sorriso 

desdenhoso, que fez Willian lembrar ainda mais dele próprio. – Eu convenci Gina 

a ser uma comensal. – ele continuou – Ela estava nos meus planos quando os 

Dragões foram criados, no lugar dela. – ele indicou a bruxa desacordada na parede 

– Teria dado tudo certo... – ele voltou a olhar para o chão.  

– Eu... eu não estou com... raiva. – Willian começou – Mas eu deveria estar, e 

muito! Seus dragos idiotas atacaram aquele aluno em Hogsmeade! Por causa de 

vocês a mãe de Matthew e toda a família dele viviam preocupados! Vocês usaram 

Hogwarts e a tornaram um lugar perigoso para os alunos! Com certeza deveria 

estar com raiva e aproveitando a oportunidade para lançar uma maldição em você! 

– Willian parou de falar e sentiu outra pontada nas costelas machucadas.  

– Deveria dizer ao Potter que está machucado. – sugeriu Malfoy parecendo 

não ter ouvido nada do que ele acabara de dizer.  

– Ele com certeza iria fazer pouco. Eu não preciso da ajuda dele!  

Draco suspirou e comentou mais para ele mesmo:  

– Só parece a Gina quando está zangado...  

– Temos pouco tempo para resolver as coisas aqui. – disse o professor, 

voltando – Aurores já estão agindo no Ministério e logo virão para cá. Pode deixar 

que eu faço isso agora. – ele apontou a varinha para o Dragão – É melhor falar com 

ele agora Willian. Azkaban não costuma liberar visitas para estudantes.  

– Azkaban?! – O garoto perguntou, surpreso. Essa idéia ainda não lhe havia 

ocorrido.  

– Ele fingiu estar morto, praticou livremente feitiços ilegais sendo que 

alguns nem ao mesmo são registrados ou conhecidos, é responsável pelos ataques 

dos últimos meses, isso sem contar que ele queria retomar as atividades de 

Voldemort! Ele irá passar um bom tempo na ala de segurança máxima.  

– Você se esqueceu de me acusar do seu seqüestro, Potter.  



– Mas ele te salvou daquela maluca ali e me salvou também daquele... 

daquela coisa lá em baixo!  

– Isso não importa nessa situação. Ele dedicou toda a sua vida para isso! Se 

nem Gina conseguiu mudá-lo não vai ser um pirralho arrogante da Sonserina que 

vai conseguir!  

– Ele tem razão.   

Malfoy concordou com o professor, que estranhou a atitude:  

– É um pouco tarde para se arrepender, Malfoy! Nada do que disser agora 

vai mudar o que você já fez! 

O prisioneiro lançou um olhar ameaçador para o professor dizendo: 

– Não subestime um Dragão, Potter! Não cheguei onde estou por acaso. 

 

Cap 12 – O testamento 

–  ...Depois da morte de sua mãe, toda a minha vida foi dedicada aos Dragões. 

Nunca pensei em nada além, e por isso a única coisa que me restou foi a mansão Malfoy. E 

agora ela é sua. E por mais que você repita que nunca fará parte ou terá qualquer coisa com 

o nome Malfoy, deixe-me lembra-lo de um pequeno detalhe: você é órfão e sem um lugar 

para viver fora do orfanato. 

Willian terminou de ler e olhou para Allison que o a ouvia atentamente, 

segurando-se para não rir. 

– E ele estava muito certo, não acha? – perguntou ela sorrindo. 

– E o que você acha dessa ruína? – retrucou Willian apontando para a 

mansão logo em frente deles. 

Allison estufou o peito e contemplou a construção de pedras com um brilho 

nos olhos. 

– Eu acho que será uma esplendida sede para o nosso futuro jornal! 



– E as crianças vão adorar o quintal! – exclamou Mariah parando entre eles – 

Com licença que a Sra. Weasley vai inspecionar o recinto! Matthew! Me ajuda a 

subir essas escadas! 

Matthew passou pelos amigos carregando uma cesta e disse, antes de ajudar 

a esposa a subir os degraus: 

– Eu falei para ela que não deveria ter vindo! Mas tentem contrariar ela 

nesse estado e com certeza terminarão no mínimo amaldiçoados. 

Allison e Willian não puderam deixar de rir ao verem Matthew ajudando 

uma Mariah com uma barriga de nove meses a subir. Já haviam se passado cinco 

anos desde a formatura deles em Hogwarts, e muitas coisas tinham mudado nesse 

tempo. 

Logo depois da formatura, Allison e Willian haviam conseguido estágios no 

Profeta Diário, ele como fotógrafo e ela como assistente da mais popular jornalista 

de lá. Hoje já haviam conseguido mais reconhecimento para o trabalho deles, mas 

nada conseguia derrubar o sonho de Allison de ter seu próprio jornal. 

Já Matthew fora descoberto por um olheiro no último ano de Hogwarts e foi 

escalado para o Montrose Magies, e já haviam se destacado ao ponto de ser 

convidado para a seleção. Mariah tinha fracassado na carreira que escolhera no 

Ministério, mas descobriu um grande dom para administração, e acabou 

assumindo o cargo de empresária de Matthew. Depois de alguns tempos juntos, 

eles pareciam ter deixado as diferenças de lado, e se casaram com uma grande 

festa. Com direito a participação de todos os Weasley. Mariah contou para Allison 

no dia do casamento que, no fundo, sempre achara Matthew uma gracinha. 

– Não vão entrar?! – Matthew perguntou assim que conseguiu ajudar 

Mariah a subir. 

– Eu ainda acho que seria melhor esquecermos esse lugar. – disse Willian – 

Aqui foi o esconderijo dos Dragões por muito tempo. Deve estar repleto de magia 

negra e armadilhas. 

– Não seja bobo, Will! Ela foi revistada pedra-por-pedra pelos aurores, 

inclusive pelo professor Potter, e eu tenho certeza de que está limpa!... Bom, não 

muito limpa, mas nós damos um jeito. Vamos! 



Allison puxou de uma vez e destrancou a porta com a chave que veio junto 

com o testamento. A porta abriu, acompanhada pelo rangido das dobradiças 

velhas, e a luz iluminou um grande salão que Willian só tinha visto uma vez na 

vida. 

– Eu realmente esperava não estar nesse lugar de novo. – falou Willian 

frente a reação maravilhada que surgiu no rosto de Allison. 

– Olha só esse salão! – Allison tentava inspecionar todos os cantos dele de 

uma só vez – Por que não me contou como era antes? 

– Alguma dúvida que você teria me arrastado aqui na mesma hora? 

– Uau! –  Matthew também olhava abobado em volta acompanhado por 

Mariah – Se esses Dragões Negros tivessem escolhido jogar quadribol a invés de 

matar pessoas, poderiam ter feito um campo coberto aqui! 

– Uma bela de uma recepção, não acha Mariah? – perguntou Allison. 

– Depois de abrirmos essas cortinas e tirarmos essas camadas de pó, isso 

aqui vai fazer inveja até ao átrio do Ministério! Vamos começar? 

– O quê? – assustou-se Matthew – Está pensando em fazer faxina nesse 

casarão com essa barriga? 

– E por que não? Me alcança mais um daqueles sanduíches de atum da 

cesta. E não vou fazer esforço algum! É só achar algumas vassouras que eu as 

coloco para trabalhar. É isso que eu faço, se esqueceu? Cuido do trabalho dos 

outros. 

– Vou ver essas outras salas! – anunciou Allison antes de sumir por um 

corredor. 

– Cuidado! Não sabemos que tipo de animal mágico pode ter se criado aqui! 

– disse Willian para ela lembrando no mesmo instante do basilisco que quase o fez 

de ração – Hum... vou olhar lá em cima. – ele tentou avisar para Matthew que 

tentava lembrar uma Mariah devoradora de sanduíches de atum de que ela 

deveria ficaram em repouso absoluto. 

Willian deixou os dois se acertarem e subiu para o outro andar. Conforme 

ele andava, ia abrindo as janelas e as cortinas com um aceno de varinha. O aspecto 



desse andar não estava muito diferente do de baixo. Eles com certeza precisariam 

de uns dois meses para colocar todo em ordem. 

Ele entrou em uma sala escura e abriu as cortinas. Logo reconheceu a lareira 

da sala onde encontraram o professor Potter amordaçado naquele dia. Coberto 

novamente, mas ainda caído no chão, estava o quadro que mostrou que aquela 

mansão era dele também. Ele tirou o pano preto de cima e se deparou novamente 

com a pintura de seu pai quando garoto. Agora, analisando a pintura de perto, ele 

podia ver que não havia como o professor Potter ter se enganado. O garoto da 

pintura era exatamente igual a ele naquela época, menos pelos olhos, que eram 

iguais ao daquela garotinha da foto na casa da avó de Matthew, sua avó também 

agora. 

Mais uma vez ele lembrou do que a mãe de Matthew havia lhe dito quando 

voltou para a escola, depois de tudo. Ele não havia conseguido salvar o seu pai 

como ela dissera. Draco Malfoy tinha se matado em Azkaban antes mesmo de 

Willian poder pensar direito no que tinha acontecido. Ele recebera uma carta com o 

testamento de seu pai e a chave da mansão. E até esse dia , ele havia guardado 

essas duas coisas em segredo, esperando não precisar delas nunca. Mas a vontade 

de Allison sempre falou mais forte para ele. E ver o sonho dela ser quebrado em 

cacos por aquela jornalista d’O Profeta Di{rio não estava em seus planos. 

– Você demorou mais do que eu havia previsto. 

Uma voz cortou o fio de pensamento de Willian. Uma voz estranhamente 

conhecida. 

– Surpreso em me ver? 

Willian virou-se e viu alguém escorado na porta com os braços cruzados o 

observando. 

– Vo-você morreu! – conseguiu dizer Willian. 

– É mesmo? – perguntou Draco olhando para as próprias mãos – Então acho 

que esqueci de deixar o meu corpo para trás... 

– O que está fazendo aqui?! 

– Eliminando algumas pragas rastejantes e esperando que você resolvesse 

aparecer. 



– Mas... Por quê?! 

– Bom, – ele entrou na sala e sentou em uma das cadeiras da antiga mesa de 

reuniões dos Dragões Negros – Nunca subestime um dragão, foi o que eu falei 

para o Potter. Mas ele achava que eu tinha uma certa tendência a mentir. 

– E fingir que está morto não é uma mentira? 

– Depende do ponto de vista. Se eu não me matasse, eles teriam sugado a 

minha alma. 

– Era isso que merecia! 

– Acha? – ele franziu a testa – Eu acho que ficar preso aqui durante esses 

anos todos já está sendo uma tortura merecida. 

– O que quer? 

– Nada. Somente permanecer no sótão dessa casa que foi onde eu fiquei até 

agora. 

Willian o encarou e Draco manteve o ar determinado. Então Willian seguiu 

com passos firmes e parecendo furioso em direção a porta.  

– Vai me denunciar para os aurores? – perguntou Draco, cruzando os braços 

atrás da cabeça. 

Willian parou na porta e falou, ainda de costas: 

– Não deixe que ninguém o veja se quiser ficar aqui! – e saiu, sem dizer mais 

nada. 

Draco sorriu e olhou para o quadro, onde o garoto loiro de olhos 

acinzentados o encarava com indiferença. 

– Eu sabia que ele era diferente de você...     

 


