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Sinopse: Um belo dia, a LAP ganha uma carona para Hogwarts… 

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

L: Yo, pessoal! Foi com essa fic que, pela primeira vez, ficamos na condição de 

autoras/personagens... para o desespero de nossos personagens, é claro... 

P: É uma fic de comédia, que segue o mesmo padrão de outras fics nossas que já 

publicamos aqui. 

A: Trata–se da primeira de uma série de fanfics nossas intituladas ‘LAP vai...’. 

L: Se precisar de alguma explicação extra–fic no decorrer da narração, nós, 

versão 2007, vamos aparecer, ok? 

P: Agora, somente para uma introdução e uma rápida localização no tempo e 

espaço, essa fic foi escrita em 2002 (Portanto, época em que ainda sonhávamos 

com o lançamento de Harry Potter 5, que ainda não tinha nome), quando 

estávamos no segundo ano do colegial e quando a LAP ainda tinha apenas dois 

anos desde a sua formação. 

A: Essa fic é considerado um marco dentro da nossa evolução porque foi com 

ela que aprendemos que escrevíamos de um jeito único quando deixávamos 

nossa criatividade livre, leve e solta. 

L:... 

P: Nossa, A. Esse final ficou estranho... 

A: Ficou mesmo, né... Enfim... 

L: Mais uma vez agradecemos ao pessoal que está acompanhando os nossos 

lançamentos na Aliança Três Vassouras! 

P: Agradecer a Pichí pelo seu site que foi a nossa salvação de quando voltamos 

do período sem–fics–para–poder–passar–no–vestibular e vimos que a saudosa 

Harryoteca tinha saído do ar! 

A: E a todo o pessoal que conhece o nosso trabalho desde 2001, sempre apoiou 

nossos projetos sem noção e que se aventurou no Universo da LAP até nosso 



site sair do ar! 

LAP: ‘EI! IÁ! VAMOS LÁ!’ 

 

CAP 01 – Um dia de sorte 

Era um magnífico dia; uma Terça–feira mais exatamente, daquelas nubladas 

que ficam com mormaço após a chuva... Wow! Que lindo dia! Típico em 

qualquer das já mais que confusas estações de ano em Foz do Iguaçu! 

L (Lhaisa), A (Leli) e P (Paula) aguardavam no ponto o ônibus para irem para a 

escola. 

– Ah! Vamos nos atrasar de novo!... É culpa sua, L! – A apontou para L, já 

impaciente com a situação. 

– Minha? – perguntou ela com cara de choro. 

– Quem que perdeu um pé do tênis e nos atrasou? 

– Calma! – P exprimia os olhos para poder enxergar lá no fim da rua – Daqui a 

pouco outro ônibus passa... acho... Mas também podemos improvisar! – ela 

esticou o polegar e começou a fazer sinal. 

– O que está fazendo, P? – perguntou A incrédula. 

– Pedindo carona, oras! 

L e A se entreolharam e depois olharam para as duas extremidades da estrada. 

– Não tem nenhum carr– 

A não pôde acabar a frase. De repente surgiu um Audie roxo lá em cima do 

morro da rua. 

– UHU! – exclamou P, balançando ainda mais o polegar – Não vamos mais 

perder a prova de álgebra! 

– ... Que óóóóóótimo! – murmuraram L e A com um sorriso amarelo. 

– Será que ele vai parar? – perguntou P em dúvida. 

– Faz com nos filmes, P! – sugeriu L com um imenso sorriso – Levanta as calças 

e mostra as varas! 



P lançou um olhar mortal de Lilith* para L: 

– Não–vou–mostra–as–minhas–pernas! AAAAAHHHHHH!!! – O Audie 

passou com tudo na baixada e esparramou água em um ângulo de 360º... não 

entendeu? Ele molhou a LAP de cima a baixo – MAS QUE *****! – gritou P 

furisa. 

 – QUE ***** AO QUADRADO! – ajudou A. 

 – ...Não foi nada legal da parte dele. – resmungou L. 

– Querem saber?! – P começou a se afogar na maionese enquanto tentava tirar a 

lama dos olhos – Que se exploda a prova! Eu vou pra casa assistir Xuxa que eu 

ganho mais! – disse ela apontando em direção a sua casa. 

De súbito, um ônibus verde amarelo de dois andares parou em frente ao ponto 

e abriu a porta para elas entrarem. 

– Subam, meninas! Para onde querem ir? – um motorista alemão afro–cigano 

um tanto estranho acenou para elas – Posso levá–las para onde quiserem. 

As três  se entreolharam boquiabertas: 

– UAU! – LAP. 

Elas olharam para a placa cintilante na frente do ônibus que indicava em néon 

"Nôitibus BR". 

– UAU! – LAP. – Qualquer lugar mesmo?! 

– Qualquer lugar! – confirmou o motorista. 

– Se é o que pensamos, ele pode... mas... será que... sonho? – A questionava–se 

em voz alta. 

– Estamos sonhando? – perguntou L fazendo carinha de triste. 

– Só temos um jeito de descobrir! – P parou ao lado de L, L ao lado de A, que 

por sua vez estava ao lado de P, (não entendeu? Elas formaram um circulo... ou 

um triângulo, sei lá!) e se beliscaram. 

– Aiii! – gritaram ao mesmo tempo. 

– Não é sonho! Não é sonho! – P começou a pular. 



– Não é não! Não é não! Veja só que Sol os passarinhos cantando e ... e... – A 

parou ao ouvir uma música... música?! ("Passarinho quer dançar, as assinhas 

chacoalhar, por que acaba de nascer! Tchu tchu tchu tchu!”) – L! Para de rodar 

cantando com os braços abertos!... por favor...e vamos ao que interessa. Será 

que o senhor poderia nos levar para... 

– HOGWARTS! – as três praticamente gritaram juntas. 

– Bom aí fica difícil... tem que atravessar o oceano e... 

– Ahhhhhhhhh. – elas murcharam. 

– ...quanto vocês tem? – perguntou o motorista avaliando as três, tentando 

descobrir se o que podiam pagar era igual ao desespero delas em agarrar aquela 

chance. 

As três reviraram as mochilas e estenderam as mãos repletas de chicletes, balas, 

chokitos, papéis desses e outros doces, papéis diversos, rascunhos de fics 

(muitos!), uma gosma verde–maracujá (da A), alguns anéis de lata e um rolo de 

papel higiênico. O motorista olho das mãos para o rosto delas e disse: 

– Vocês estão esperançosas, não é? 

– E como. – suspirou P. 

– Então... V´umbora! Como minhas primeiras clientes a viajem vai ser de 

graça... mas se quiserem me dar os doces eu aceito também. 

– Fechado! – e as três subiram no ônibus. 

* Personalidade maligna que a P tem e que não gosta muito de... bem, de todo 

mundo e de todas as coisas no mundo. 

 

CAP 02 – Como se entra em Hoggy? 

And, they were there. They were in front of... (A, liga o tradutor simultâneo, por 

favor.../ *clik* /aí, boa idéia, L!) And, elas estar lá. Elas were frente of (*clik* /– 

anh?... P! Cadê aquelas pilhas de reserva?... / Pega aqui A!/ Obrigada!/  *clik*). 

Lá estavam as três paradas em frente aos portões de Hogwarts: 

– UAU! – LAP. 



– Nããããooooo poooodeeeemmm eeennntrrrrarrrr! 

– Quem disse isso?! – L e P pularam em cima da A, no estilo Scooby Doo, e 

quase desmontaram a amiga que caiu pra trás. 

– Foooooomoooooosss nóóóóósss! 

As três levantaram–se e olharam para os javalis que guardam os portões. 

– UAU! – elas conseguiram dizer com muito esforço. 

– Que gosto horrível! – lamentou–se L – Porque não colocaram dois gatinhos 

com asas ao invés dessas coisas horrorosas? 

– Está insinuando que somos feios, guria?! *(êêêê tradutor porreta de bom! \o/) 

– Feios sim, mocinho! 

Os olhos das estátuas começaram a ficar vermelhos, como se soltassem faíscas. 

– Nãããããooo noooossss provooooquemmm! 

– O que vocês podem fazer, hein? – provocou L – Estão presos aí! São apenas 

estátuas que falam! 

Os javalis começaram a aumentar de tamanho enquanto rugiam. Abriram suas 

asas negras enormes e rosnaram mostrando dentes afiadíssimos. 

– ... mamãe! – L estava paralisada de medo e espanto, e teve que ser arrastada às 

pressas por P e A para debaixo de umas árvores onde, por sorte, os javalis não 

conseguiam segui–las. 

– Anta! Anta! Anta! Anta! Anta! – P elogiava L alegremente. 

– Burra! Burra! Burra! Burra! – A ajudava – E agora? Como vamos entrar?! 

– Mas... mas... eu... snif, snif – L estava prestes a ter mais um ataque daqueles de 

quando se recebe a prova de matemática – ... eu só estava falando a verdade e... 

BUUUUÁÁÁÁÁ! 

– Ah, não chora bebê! 

– snif, snif... 



– Agora o jeito é achar outro lugar para podermos entrar... – A falou enquanto 

observava os javalis voltarem para seus lugares bufando de raiva. 

– E como vamos fazer isso?  – perguntou P. 

– snif, snif? 

–  Hummm... acho que tenho um plano. 

P e L se entreolharam: 

– UAU! 

*** 

L estava envolta por um xaxim com samambaias, enquanto P estava de vara de 

bambu, seguida por um cacto (daqueles com cara de desenho animado) com 

uma flor vermelha, que era a A. 

Elas corriam a toda velocidade para a floresta, seguidos por aqueles monstros 

enormes e feios com asas, quando P parou na beirada de um enorme e fundo 

barrando. L também parou, com P lhe puxando pelo braço. 

– Nossa! Essa foi por pouco. Obrigada, P. 

– AAAHHHHH! Sai da frente, P! *BAM* 

– AAAHHHHHHH!!! – LAP. 

*BOIM*BANC*MANHÊ*BEIN*CRASH*  

– AAAAAHHHHHHH!!! – LAP. 

*BUM*MIAU!*(MIAU? VIXE!)*PLOFT*PLOFT.*PLOF*  

– ... aaaaaaiiiiiiiiii! – LAP. 

– Sai do meu pé, A! 

– Wow, desculpa! Não deu pra parar, P. 

MAS, enquanto isso... ainda na beirada do buraco: L olhou para as amigas 

quebradas, raladas, desconjuntadas no fundo do 'fuiaco' e olhou para aqueles 

seres gigantescos que vinham em sua direção. 



– Ééé... unidunitê–salamê–minguê... – os javalis rugiram ameaçadoramente – 

SAI DE BAIXO!!! – L pulou do barrando também. 

*** 

– Eu disse! Eu disse! Não funcionou! – reclamava P dando voltas no fundo do 

buraco. 

– É... e depois quem faz burrada sou eu! – L tentava tirar as samambaias que 

ainda estavam emaranhadas no seu cabelo. 

– Tá! Eu tentei! – disse A com cara emburrada. 

Os javalis ainda estavam rondando o buraco para que elas não pudessem sair. 

–  ...A, me dá um dos seus espinhos. 

A entregou para L um espinho perguntando: 

– Pra quê? 

– Pra isso! – L o jogou contra o javali acertando–o bem no nariz, fazendo ele 

pular de dor e chocar–se contra o outro. 

– UAU! Que mira! – AP. 

Mesmo não sendo uma idéia muito esperta funcionou. Os javalis voltaram para 

seus postos em frente ao portão. 

– Mas e agora? O plano de passarmos desapercebidas como moitas não deu 

certo... e como vamos sair daqui? – perguntou L. 

– ... – A. 

– Que tal usarmos um cipó?! 

– Cipó? – AL. 

– É, aquele que a gente se enroscou enquanto caímos de cabeça e batemos em 

um galho. 

– Claro! – e nisso A catou outro espinho grande, amarrou na ponta do cipó e fez 

mira, jogando para fora do buraco em direção a uma árvore... e, A laçou a 

árvore. (UAU! Só nessa fic que a gente acerta qualquer lugar fácil) 



Com alguma dificuldade (escorregões, pisadas nas mãos das outras e blábláblá), elas 

conseguiram sair. E, como o ser humano é dotado com a incrível capacidade de 

aprender com seus erros, as três resolveram NÃO tentar o portão da frente... 

Foram para o dos fundos. 

*** 

Já "recompostas" e sem fantasias, elas caminharam, caminharam, caminharam, 

correram de uma acromântula, caminharam, caminharam mais um pouquinho, 

até que (tcham–tcham–tchaaammm!) eis que surgiu o muro dos fundos de 

Hogwarts! (óóóóóó)... agora elas se entreolhavam interrogando–se com os olhos: 

Como passariam por aquele ENORME muro? 

– E se procurássemos uma aranha azul e vermelha igual ao do filme do Homem 

Aranha? – idealizou L. 

– Ou então ligar pro Aladim e pedir o tapete dele! – sugeriu A. 

– Alguém tem um daqueles biscoitos como o da "Alice no país das Maravilhas"? 

– viajou P. 

– Será que tem alguma passagem como aquela do Beco Diagonal? – sonhava L 

começando a bater nos tijolos. 

Minutos de silêncio e elas se entreolharam: 

– Nãããããoooo! 

Então as três sentaram no chão, apoiando as costas no muro, exaustas. 

(ROOooonnNNCCC!) 

– Anh?! Orcs?! Onde?! – L e A sobressaltaram–se. 

– Minha barriguinha dói! Tô com fome! – choramingou P. 

– Uau... – limitou–se L. 

– Já deve ser quase meio dia... – A concordou com P – Real, FOME MESMO!... 

eu tenho uns chicletes que não dei para o motorista... e vocês? 

– Um pirulito! – disse P tirando do bolso. 

– Chocolate e papel de bala. –  L revirou os bolsos. 



– ATACAR! – LAP devorou o banquete. 

*** 

Passada uma meia hora, a loucura, digo, o estudo do muro continuava... 

– E se de repente... não... – tentava P. 

– ...Mas e... se... – tentava L. 

– E que tal se passássemos por aquele buraco ali? – disse A. 

L e P olharam para um buraco cavado por debaixo do muro de pedras. 

– UAU!... Talvez tenha sido o Fofo quem cavou. – sugeriu L. 

– Mas o que estamos esperando? Vamos entrar! 

E assim elas passaram pelo buraco enorme que NINGUÉM notou antes... ao 

atingirem aquelas gramas verdes do castelo elas escutaram trombetas e viram 

flâmulas com o símbolo do castelo e cavaleiros montados com lanças e...Wow... 

erramos de castelo. 

– Vamos tentar de novo. – sugeriu P. 

Enfim, ela passaram e repassaram pelo buraco e já estava todas sujas e esfoladas  

quando finalmente acertaram: 

– OLHA! OLHA! – L pulava alucinada – UM JOGO! É UM JOGO! 

– Nãããããão... só nós mesmas para conseguirmos vir para Hogwarts e bem no 

dia de um jogo! – P se vangloriava. 

– Sim, tivemos sorte, mas... 

– Maaaassss? – LP. 

– Como vamos assistir? – perguntou A. 

– Com os olhos, né esperta! Dããããã! 

– Não tô falando disso, L! Imagina nós em um jogo lá na escola e de repente, do 

nada, aparecem três bruxas? – as outras duas entreolharam–se – Não iria ficar 

estranho se nós chagássemos lá todas sujas e com roupas trouxas? 



– Só... – suspirou L. 

– Ei! – P apontou para o lado – Vamos subir naquela árvore! Ela é alta e dá para 

enxergar todo o campo! 

– É até que... 

– VAMOS LÁ! – A foi interrompida por P que saiu correndo em direção é 

árvore. 

– A última que chegar é uma criadora de lupinas! – L seguiu a amiga. 

– ah, ah, ah... obrigado pela parte que me toca, sua tosca! – A demonstrou sua 

alegria e espírito de amizade que as unem. 

Elas chegaram ao pé da árvore e olharam para cima: 

– UAU! – LAP. 

– ...é alta. – L. 

– ...muito alta. – P. 

– ... altíssima! – A. 

– E agora? Meu sonho era assistir a um jogo de quadribol! E agora a 

oportunidade passa na minha frente e me dá tchau? Nananinanão! A! Me dá o 

fio dental que você tem na mochila! 

– anh... tá aqui... – A lhe entregou o fio, e L jogou por cima da árvore. 

– P! Sobe primeiro! O fio já tá fraco, se ele arrebentar com o nosso peso pelo 

menos você já tá lá em cima! 

– Ah, sim! O que vou usar pra puxar vocês daí? 

–  ...A sua roupa de bambu?! – sugeriu A. 

–  ... – limitou–se P. 

*** 

Com muito esforço elas finalmente conseguiram subir na árvore. E olhavam 

maravilhadas para o fantástico jogo. 



– Ei, L,P! Está ventando? 

– Sei lá! – L respondeu sem desgrudar os olhos do jogo – O que importa agora? 

Aproveite esse momento único! 

– Tá com medo de o vento te derrubar, A? – P. 

– Não! ...é que eu tive a impressão que o galho estava se mexendo... que 

besteira... 

De repente elas ouviram um forte rangido. 

– Ho–ou! – LAP. 

*** 

 

E o jogo corria bem: Sonserina x Grifinória. Harry e Draco estavam literalmente 

correndo contra o tempo e o cansaço daquele longo jogo estava estampado no 

rosto de cada um dos jogadores. 

Enquanto isso, a LAP: 

– AAAHHHH! COMO FOMOS SE ESQUECER DISSO? – gritou A. 

– AAAAAAAHHHH! MANHÊÊÊ!!– gritava P sem parar. 

– DESSA VEZ A CULPA FOI SUA, P! AAAHHHH! – L também gritava 

desesperada. 

Enquanto elas mantinham uma "conversa", a árvore (que foi identificada como 

nada mais nada menos que o Salgueiro-lutador) parecia realmente furiosa. Jogava-se 

de um lado para o outro, tentando livrar-se delas. 

Elas realmente NÃO lembraram que a ÚNICA grande árvore do pátio de 

Hogwarts era... 

– PÔ, NARRADORAS! QUAL’É?! – gritou A. 

Desculpa.. hum–hum... e assim, as três foram arremessadas: 

– AHHHH!!! – L. 

– WOW!!! – A. 



– MANHÊ! – P. 

E elas voaram através do pátio... 

E o jogo: 

– O que é aquilo?! – Lino, o narrador, olhou intrigado para o céu onde três 

pontinhos aumentavam cada vez mais de tamanho. 

E a LAP caiu sucessivamente: L despencou em cima do Fred que, assustado, 

largou o seu taco de batedor e segurou a menina. P teve o desprazer de cair no 

colo do apanhador da Sonserina, Draco (P: Alow, loirinho!) que foi obrigado a 

parar de procurar o pomo para pegá–la. A, por sua vez, não foi pega por 

ninguém nesse caminho, e um pouco antes de bater no chão o capitão do time 

da Grifinória, Wood, conseguiu resgatá–la. 

– Ei! Eu sou o astro aqui! Quem vai cair no meu colo?! – disse um Harry bem 

empolgado com os braços esticados olhando para o alto, esperando alguma 

menina cair no seu colo. Nisso um galho cruzou o céu a toda a velocidade e 

acertou em cheio a sua cabeça. E ele caiu desmaiado no chão... 

 

CAP 03 – Agora entramos de vez! 

Com Harry desmaiado e aquelas três inusitadas visitantes no colo dos 

jogadores, Dumbledore resolveu falar: 

– Caros alunos! Silêncio, por favor... Silêncio!... CALEM A BOCA!... ham-ham... 

Agora, em vista desses acontecimentos um tanto, ahm, inconvenientes, eu 

gostaria que todos os alunos voltassem para as suas casas. Durante o jantar 

iremos conversar sobre isso. Os alunos atingi... digo, os envolvidos, por favor, 

permaneçam... O resto já pra dentro! ANDA! XITO! XÔ, XÔ! VÃO! ANDEM! 

Enquanto os alunos saiam em direção à escola, mortos de curiosidade, o diretor 

dirigiu-se para o campo onde os outros alunos e as visitantes aguardavam: 

– Harry? Tudo bem? 

– Anh? Ahan... – disse Harry sendo levantado por Wood e Fred. 

– Sr. Malfoy! Pode soltá–la. – disse o diretor vendo que Draco ainda segurava P 

no colo. 



– Eu bem que tentei, diretor. Mas ela não desgruda de mim! 

– Muito bem! – ele olhou sério para as outras duas – Quem são as senhoritas? 

De onde aparataram? 

–... – A. 

– ééééé...– L. 

– ... bem...EEIII! – P distraiu-se para ajudar as amigas e Draco acabou fugindo 

dela. 

– Os senhores podem ir e levem Harry para a enfermaria, enquanto as 

senhoritas venham comigo! 

– Entrar lá na escola?! – L. 

– Na sua sala?! – P. 

– De verdade?! – A. 

– UAU! – LAP. 

*** 

– Ei! Ei! Não mexa aí! – Dumbledore corria atrás de L que estava tentando pegar 

sua fênix, enquanto gritava para A não mexer em sua coleção de bugigangas 

estranhas e para P parar de cutucar os quadros – CHEGAAAA! – ele chegou ao 

seu limite e fez com que as vidraças estremeceram e com que as três sentassem 

comportadas em suas cadeiras – É bom, mesmo... Como eu estava falan- 

– Essa barba é de verdade? – perguntou P curiosa. 

– Claro que é de verdade. – respondeu dignamente o diretor – Agora eu- 

– Por que você tem uma fênix enquanto os alunos só podem ter OU um gato 

OU uma coruja OU um sapo? – perguntou L. 

– Por que eu sou o diretor! – respondeu dignamente o diretor – Deixem eu- 

– Vocês não tomam banho, não? – inquiriu P – Só no quarto livro apareceu- 

– CALEM-SE! CALEM-SE! QUE VOCÊS ME DEIXAM LOUUUUUCO! 

– ...calamos. – LAP. 



– Como eu... – ele parou esperando que alguma delas o interrompe-se. 

Como isso não aconteceu ele continuou: 

 – Como chegaram aqui? 

– De ônibus. – respondeu prontamente A. 

– Ônibus? – ele perguntou confuso. 

– Sim! – L começou a contar nos dedos – E depois fomos atacadas pelos javalis 

do portão, depois caímos em um buraco, aí resolvemos entrar pelos fundos, 

depois passamos por debaixo do murro, depois subimos no salgueiro e depois 

fomos arremessadas no campo! – ela terminou sem ar e com cara de triunfo. 

– Mas... como vocês conhecem tantas coisas sobre Hogwarts se, pelas roupas, 

são trouxas? 

– EI! Não somos trouxas! – reclamou P – Já lemos todos os livros, assistimos aos 

dois filmes, lemos um bando de fanfics e escrevemos umas também! 

Dumbledore piscou algumas vezes sem entender o que ela havia dito. 

– Fan... fanfics? – perguntou ele abobado. 

– É... sobre vocês. – explicou A. 

– Sobre nós? 

– Sim... viu, Dumbledore? Podemos tirar uma dúvida clássica de todos os 

pottermaníacos? 

O diretor não respondeu, ainda estava tentando ligar os fiozinhos do seu 

sistema nervoso central. 

– Vou perguntar assim mesmo: O Snape não lava o cabelo ou tipo, faz algum 

tratamento com lesmas moídas? 

*BAMMM* 

– Xiiii... acho que fomos longe de mais por ser o primeiro contato... – A olhava 

por cima da mesa. – Será que matamos o velhinho centenário? 

Elas se entreolharam: 



–Nããããããããão! 

– Ele é forte! – concluiu P. 

*** 

Depois de um tempo, quando o diretor finalmente acordou e elas prometeram 

NÃO perguntar mais nada, as explicações continuaram. Enquanto falava, o 

diretor apontava sucessivamente para as meninas: 

– Então vocês estavam no ponto de ônibus quando ela – ele indicou a P – 

apontou para a sua casa e de repente apareceu o NoitibusBR?... certo... – ele 

ponderou pensativo – Só não entendo ‘como’. Afinal vocês deveriam estar em 

uma escola bruxa, já que tem dezesseis anos... Já deviam estar se formando! 

– Sei lá! Do nada parou aquela "coisa" e nós pedimos para vir para Hogwarts e... 

bom, aqui estamos! – disse A como se fosse a coisa mais normal do mundo. 

– Sim, e conseguiram entrar na escola de um maneira um tanto que curiosa... E, 

o que é mais impressionante, foi fácil não foi? 

– É... tirando os javalis, foi fácil! – concordou L. 

– E isso não tem explicação!... A não ser que... 

– Queee...? – LAP. 

– Vocês são bruxas! 

*BAM* 

*BAM* 

– Uau! – disse P sorridente e *BAM* 

– Hum... pensando bem, acho que elas não chegam a tanto, mas... muito 

estranho... – resmungou Dumbledore mexendo na sua barba e pensando – Acho 

melhor mandá-las para a enfermaria...  Uma boa barra de chocolate vai fazer 

bem para elas... 

– UHU! CHOCOLATE! – LP desmaiadas batendo palmas. 

– Shiiii!... Sigam o roteiro e desmaiem de emoção! – A. 

*** 



Naquela mesma tarde, cartas foram enviadas para as respectivas famílias da 

LAP. Vamos ver as reações na... 

1) Casa da L: 

Quarta–feira, 13hs30min. 

– Thaira! Cadê a Lhaisa? – perguntou a mãe da L para a irmã da L. 

– Sei lá! Vou saber onde ela se enfia?! – respondeu a irmã da L demonstrando 

toda a sua preocupação com o sumiço da irmã. 

– Já passou da hora dela voltar... Será que aconteceu alguma coisa... 

– CRÁÁÁ, CRÁÁÁ, CRÁÁÁ! – papagaia da irmã da L, a Money. 

– UI! LORO! AU! AU! AU! MIAUUUU! – papagaio da L, o Loro. 

– Cala a boca vocês dois! – gritou a irmã da L para eles. 

– CALA A BOCA LORO! MIAUUUUUUU! ATIREI O PAU NO GATO–TO–

TO... 

– Eles estão com fome! Dá comida pra eles, Thaira! 

– Ah, manhê! Tô assistindo TV! 

– Agora! 

Ela levantou reclamando do sofá e... 

– AHHH! MANHÊ! Tem um urubu tentado pegar a Money e o Loro! 

– Urubu? – a mãe da L saiu da dispensa onde estava com uma vassoura na mão. 

– KIKO! Tem um urubu aqui! 

– RoooOONNNccc – respondeu o pai da L lá do quarto. 

– O pai tá dormindo, mãe! – avisou a irmã da L revirando os olhos – Olha... o 

urubu foi embora e deixou essa carta!... e, é pra você mãe. 

A irmã da L entregou o envelope roxo com o seguinte endereço na frente: 



Sra. O. M. Andria. 

Fronteira Brazil/ Paraguay/ Argentina 

Casa amarela, no Jardim Itália. 

– Quem será que mandou? – ela se perguntou enquanto abria o envelope. 

"Cara sra. Andria. 

Nós enviar esta para informar que sua filha estar na maior escola da magia e bruxaria 

da Inglaterra. Não preocupar. Nós cuidar bem dela. Ela voltar logo. 

Atenciosamente, 

Alvo Dumbledore, O diretor." 

– Bruxaria?! Eu falei que ela estava ficando maluca! A gente cuida tão bem de 

uma filha e é assim que ela agradece! Foge e manda um desculpa dessas! 

– Quer um suco de maracujá, mãe? 

– Não! Eu vou lavar roupa que ganho mais!... Bruxaria! Hunf, onde erramos, 

meu Deus?! 

A irmã da L pegou a carta e leu: 

– Por Merlin! Aquela trouxa foi para Hogwarts e nem pra me levar junto! 

*** 

Casa da A: 

Quarta feira 14hs00min. 

– XÔ! XÔ! Passa bicho grande! OW! XÔ! XÔ! – Rita, a tia da A tentava, espantar 

um xexéu (pássaro típico do Paraná) tamanho gigante que a gata dela estava 

tentando comer – Ué? O Xexéu deixou uma carta... – ela olhou o endereço: 

Sra. M. T. Marques. 

Fronteira Brazil/ Paraguay/ Argentina 

Casa dos coqueiros, centro. 

– É para a Marlene, vou entregar quando ela chegar... 

Casa da A, 18hs00min. 

– Oi, Rita?... Onde está a Alessandra? Ela não foi para a loja hoje. 



– Não vi não, mas tem uma carta pra você em cima da mesa. 

– Tá... que carta esquisita... – comentou ela abrindo. 

"Cara sra. Marques. 

Nós enviar esta para informar que sua filha estar na maior escola da magia e bruxaria 

da Inglaterra. Não preocupar. Nós cuidar bem dela. Ela voltar logo. 

Atenciosamente, 

Alvo Dumbledore, O diretor." 

*BAM* 

– O que aconteceu? – o pai da A pegou a carta no chão e leu – Sinceramente... 

ela vai ver só quando ela voltar... 

*** 

Casa da P: 

Quarta feira, 18hs30min. 

– Angelita?! Cadê a Paula? – perguntou a mãe da P. 

– Ainda não voltou da escola. – responde a empregada da P. 

– Mas já são quase sete horas e AHHH! O QUE É AQUILO? 

Uma harpia enorme entrou pela porta da cozinha, rodou pela sala, deixou cair 

uma carta na mesa e saiu. A mãe da P pegou a carta e leu: 

Sra. M. T. Marafon 

Fronteira Brazil/ Paraguay/ Argentina 

Casa cor-de-rosa-barbie, Jardim Central. 

Rindo um pouco ela abriu a carta: 

"Cara Sra. Marafon. 

Nós enviar esta para informar que sua filha estar na maior escola da magia e bruxaria 

da Inglaterra. Não preocupar. Nós cuidar bem dela. Ela voltar logo. 

Atenciosamente, 

Alvo Dumbledore, O diretor." 

– Meu Deus! 



–O que foi mãe? – perguntou o pequeno irmãozinho da Paula de 12 anos e 1,65 

de altura descendo as escadas. 

– Ou eu estou maluca, ou algum idiota tá tirando da nossa cara, ou algum 

seqüestrador sabe que ela é meio doidinha e ta- 

– Mãe... – disse ele vendo a carta e comentando – É de Hogwarts mesmo. Pelo 

jeito ela... 

*BAM* 

–... mãe? 

 

CAP 04 – Quem são vocês afinal bando de loucas que falam de mais sem 

ponto e nem vírgula nenhuma em nada?! 

– Aiaiaiaiaiaiai! – P foi a primeira a acordar na ala hospitalar de Hogwarts e 

tentava se por de pé na cama enquanto segurava a cabeça – Minha cabecinha 

dói tanto quanto da última vez que eu tomei Fanta Citrus com Martini e... e ... 

onde estou – ela "acordou" de vez – isso é...não... nãããããããoooo! Foi sonho! 

*Bong*, claro que sim! *BONG*... – ela olhou em volta – ACORDA SUA BURRA! 

*BONG*, P BURRA *BONG* ACOOOORDA! *BONG*... ai... – enquanto ela 

gritava consigo mesma, batia com uma bandeja de alumínio que estava ao lado 

da cama repleta de chocolates contra a cabeça (eis os "bong's"). 

– Ei, P! Se você quer se matar, faça menos baru... eu...eu... – L tomava 

consciência de que não estava em casa ou em qualquer lugar conhecido – onde 

estamos?... A?... A?! – ela olhava para a amiga que estava na cama ao lado da 

sua, dormindo com o dedo na boca – Alow!!! A?! 

– Anh?! Hein?! Como?!...e...Uau! Não foi sonho?! – ela perguntou levantando-se 

assustada, mas em compensação menos "perdida" que as outras – Aqui é 

Hoggy, mesmo? 

*VRAAAM* 

A cortina abriu de repente e Madame Pomfrey surgiu com aquela roupa 

esquisita de enfermeira de Hogwarts: 

– Correção queridaaaa, aqui é Hogwarts e não "Hoggy"! 



– Eh... desculpe-me... e... mas a senhora... ahm... – A tentava montar qualquer 

frase e as amigas nem se mexiam para ajudar, preferiam brincar de estátuas em 

choque. 

– Bom, comam logo isso aqui e ficaram em quarente, digo observação hoje... – 

ela estendeu uma bandeja com um prato de comida para cada uma. 

A LAP consentiu balançando a cabeça. 

– A... é para cima e para baixo a cabeça, e não é de um lado para o outro! Parece 

que não aprende! Aff! – reclamou P começando a comer. 

*** 

Durante o jantar, Dumbledore seguiu para o Salão Principal logo depois de ter 

deixado as meninas na Ala hospitalar. O salão ficou em silêncio total quando 

ele entrou. 

– Bom... – ele passou o olhar por todas as carinhas de bruxinhos que 

aguardavam ansiosos – ...Comam tudo e depois conversamos! 

Todos se entreolharam e começaram a comer o mais rápido que podiam. Na 

mesa da Sonserina, Draco vangloriava-se por que uma das "forasteiras" tinha 

caído por cima dele, e o melhor de tudo: Potter ficou só com a galhada na testa. 

E na mesa da Grifinória, Fred e Wood faziam o mesmo, mas sem tirarem sarro 

do amigo. E Harry, para variar, estava furioso com a história e um baita 

esparadrapo no meio da testa. 

– Quer saber! – começou ele não agüentando mais ouvir os amigos – Logo 

depois da janta eu vou lá tentar falar com elas! Quem quer vir comigo? 

*** 

LAP olhavam boquiabertas para os personagens que elas dariam tudo para 

conhecer: 

– (pisc, pisc) UAU! – LAP. 

– De onde vocês vieram? – perguntou Wood. 

– Quem são vocês? – perguntou Harry. 

– O que estão fazendo aqui? – perguntou Hermione. 

– São comensais? – perguntou Rony. 



– EU SOU! EU SOU! – L deu um pulo, ainda meio tonta com tantas perguntas 

de uma vez – quer dizer... minha personagem que... ei! Não precisam fazer 

essas caras! 

– Oi! É aqui que estão as garotas que caíram do céu? – perguntou Draco 

entrando na ala hospitalar. 

– Uau! Uau! Uau! – P não consegui se conter. 

– Na verdade nós fomos arremessadas pelo- 

– OIÊ, MANO! – L interrompeu A quase pulando da cama. 

– Mano?! – Draco passou pelas cortinas com um ramalhete de rosas. 

– É que... mano em parte. Eu adotei você como irmão já que você é irmã da 

minha personagem, então eu também posso te chamar de irmão, né? 

– Ah... – ele colocou a cabeça para fora da cortina e perguntou baixinho para a 

Madame Pomfrey – Ela bateu a cabeça, neh? 

– O que faz aqui, Malfoy? 

– Vim desejar melhoras para a garota que eu salvei! – ele estendeu o ramalhete 

para A. 

– Na verdade, quem me salvou foi Wood! – A empurrou o ramalhete para P. 

– Uau! – P conseguiu dizer – Diz que isso não é um sonho, L! 

L arrancou o ramalhete da amiga e bateu com ele na cabeça dela: 

– Não é sonho, P! 

– Vocês ainda não responderam as perguntas. – lembrou Hermione. 

– Ah, é! Acontece que nós- 

– Acabou o tempo da visita! – Madame Pomfrey chamou o grupo – Voltem para 

as suas casas que já está ficando tarde! 

– Maaaas... – geral. 

– Agora! 



Eles saíram enquanto L e A davam tchauzinhos e P se agarrava ainda mais no 

seu ramalhete. 

–... Ei, P! – chamou A. 

– O que é? – ela apertou ainda mais forte o ramalhete sem olhar para a amiga, 

contente por ter ganho algo tão romântico do loiro. 

– Se eu fosse você não apertava tanto essas rosas! 

– É mesmo! – L concordou olhando assustada para a amiga. 

– Por que não? 

– É que aqui em Hogwarts não tem um floricultura onde Draco pudesse 

comprar flores. Então eu acho que ele pegou essas flores no- 

– Vocês estão é com inveja porque só eu que ganhei AAAAAHHHH!!! 

As rosas aumentaram de mini PP para giga GG e começaram a atacar a P. 

– AHHHHH!!! Help nós! Rosas assassinas! – gritavam L e A enquanto as rosas 

tentavam engolir a P. 

*** 

– Snif, snif... ele não fez por mal! – choramingava P. 

– Sei... eu imagino, P... o Draco é tãããããão "inocente"! – dizia A. 

– Ai! Cuidado, tia! – berrava L enquanto Madame Ponfrey terminava os 

curativos dela. 

A e P já devidamente enfaixadas tentavam não se mexer muito. 

– Não se preocupem. O sr Malfoy será responsabilizado por isso. Com licença! – 

e emfermeira saiu. 

A ala hospitalar ficou silenciosa por um momento, até que P resolveu 

manifestar–se: 

– O Draquito não faria isso! 

L e A se entreolharam com cara de "hahaha" (detalhe: L com os olhos quase 

cobertos pelas ataduras na cabeça). 



– Tá! Não precisam acreditar em mim agora! Eu vou provar! 

– Ah, sim... boa sorte! – disse A tentando deitar–se. 

– Ai! Porcaria de ataduras! – L – Eu tô parecendo uma múmia–pirata com isso 

na cabeça... no olho, no braço, na mão... como fazemos para ir no banheiro? 

 

CAP 05 – Novamente nos céus de Hogwarts! 

No outro dia, agora devidamente curadas, as três aguardavam em uma sala 

escura, mal iluminada fria em sem luz... (Que maldade com elas!) 

– ...Será que ele ficou zangado? 

– Não L, 'magina! – A não parecia confiante. 

– Quem iria ficar zangado com três garotas adoráveis como nós? – perguntou P. 

( cri, cri, cri...) 

– ELES VÃO NOS MATAR!!! – P se desesperou. 

– Eles vão matar a gente?... – A sentou-se no chão abraçando os joelhos e 

balançando o corpo. 

– Eu tô com medo! – L começou a fungar – Eu quero a minha mãe! Eu quero 

meu pai! Eu quero meu papagaio! Eu quero minha irmã... não, Não quero 

minha irmã. 

*BAAAMMMM* 

A porta abriu–se repentinamente e um vulto postou-se na frente das três. 

– AAAAAAAHHHHH!!! – L e A pularam em cima de P apavoradas, no melhor 

do estilo Scooby Doo. E as três acabaram despencando no chão. 

– O BICHO-PAPÃO!!! O BICHO-PAPÃO!!! – L gritava histericamente cobrindo 

a cabeça com os braços. 

– NÃO! É PIOR QUE O BICHO-PAPÃO! – A apontava para o vulto, 

aterrorizada. 

–É O SNAPE VERDADEIRO!!! – P entrou em pânico. 



– AAAAAHHHHH!!! – As três saíram desesperadas procurando alguma janela 

para pularem.  

Mas como a sala era escura, mal iluminada, fria e sem luz, obviamente não 

tinha janela. Então continuaram correndo feito três baratas tontas se batendo. 

– NÃO TEM SAÍDA! – Gritou P. 

– RIDIKKULUS! RIDIKKULUS! NÃO FUNCIONA! –L gritava desesperada. 

– QUE *****! JOGUEM OS TÊNIS! – A jogou o seu tênis contra o professor. 

– Não! Meu All Star não!! – L parou de repente e cruzou os braços emburrada – 

Joguem o de vocês que eu só tenho um par! 

– PAREM! – finalmente um Snape em choque conseguiu dizer alguma coisa. – É 

para vocês me acompanharem até a sala dos professores!... Isso é seu? – ele 

devolveu o tênis para A com um olhar sinistro. 

As três abaixaram as cabeças envergonhadas e seguiram o professor em fila 

indiana. 

*** 

– Ham-ham... entrem, sentem–se e NÃO SE MOVAM! – disse o diretor. 

– ... Nossa! Ele tá sorrindo! Que esquisito! 

– Psiu, A! Não fala assim do Dumbledore. – sussurrou P. 

Elas se sentaram e o diretor começou a falar: 

– Resolvemos dar um mês para vocês! 

– Um mês?! – LAP. 

– Apenas para analisarmos melhor a situação de vocês. Depois de um mês 

jogamos um feitiço de memória e daí despachamos vocês de volta para a... a... 

– Fronteira! – LAP. 

– É! Pra lá mesmo! Fiuuu–uuuu! – Dumbledore assobiou com dois dedos na 

boca e um elfo apareceu logo em seguida – Sigam o Obi-Wan Kenobi e vão para 

o quarto que preparamos para vocês. 



– Obi? – L. 

– Wan? – A. 

– Kenobi? – P. 

– UAU! – LAP. 

*** 

– ACORDEM! ACORDEM! ACORDEM! – L pulava de uma cama para outra 

tentando acordar as amigas. 

– humhuhummm... tá eeeeeessssscuro ainda! – bocejou A. 

– Não importa! Hoje vou realizar o meu SONHA hhhAAEEEIIIIII!!! *BUM*... ai, 

o meu sonho... 

– CALA BOCA! – P jogou o travesseiro de escama de dragão na cara da L que 

tentava se levantar do tombo que acabara de cair – Eu quero dormir! 

– Vamos bruxinha!... – L se aproximava da cama de P cautelosamente coberta 

com a sua coberta biônica dos Bananas de Pijama – Você não quer aprender a 

voar em um vassoura? 

– NÃO!!! – rugiu ela. 

– Por quê? – tentou perguntar L. 

– Porque NÃÃÃÃO!!! – P escondeu a cabeça nas cobertas. 

– Ela tem medo de altura... – adivinhou A espreguiçando-se. 

– Não se preocupe, P! Se você cair nós te salvamos. 

– Que animador... – a voz de P soou irônica – Vão me salvar igual aquela vez 

que estávamos jogando vôlei e- 

– Estávamos distraídas naquele dia! – defendeu-se A. 

– É... nós estávamos muito ocupadas rindo da sua cara e da sua testa com a 

marca da bola de vôlei queAIIIII!... Até você me jogando travesseiro, A?! – 

protestou L. 



– Fica quieta, L! Olha P, se você cair, nós pedimos para o Malfoy te salvar... 

Igual a semana passada naquela partida de quadribol. 

– Sério? – perguntou P espiando por debaixo das cobertas. 

– Claro! – A cruzou os dedos das mãos nas costas. 

– Então eu vou! – P pulou da cama e foi trocar o seu pijama de ursinho cor-de-

rosa. 

*** 

– Legal da parte de Dumbledore nos dar essas Firebolts, né? 

– Não são Firebolts, P! Não está vendo as teias de aranha na palha? Ele pegou 

essas do fundo do galpão... devem ter um século cada uma! 

P olhou para o professor Snape que as seguia logo atrás: 

– Será que ele ainda está bravo com a gente? 

– OBA! OBA! OBA! – L pulava em torno das amigas não agüentado de 

ansiedade para aquela primeira aula de vôo. 

– L! Pára, por favor! – A se antecipou vendo que P não estava em condições de 

repreender a amiga, por que tinha visto o campo de Quadribol logo à frente. 

– Uau! Olha, mas é tão... tão...UAU! Legal! 

– L! – pedia A mais uma vez. 

– Mas é que... UAU! Eu... UAU.. é... é *SOC* AIII!... pronto, parei. 

– Que bom, L! – agradeceu A. 

– Bom, senhoritas... – Snape olhou para as trás com uma cara sinistra – Vamos 

ver como se saem nesta prática... ah, ah... ah, ah, ah... 

UÁHAHAHAHAHAHAHA! – e ele saiu rindo sinistramente. 

– ... ele me assustou! – L agarrou sua vassoura e se escondeu atrás das amigas. 

– Não se preocupa. Ele já está muito velho... os parafusos estão se soltando. 

– Mesmo assim ele me dá medo... 



– Ora, ora! Se não são as trouxas! 

– Oi, Malfoy! – L e A  cumprimentaram friamente. 

– Oi, Draqui, ops... quer dizer, oi Malfoy. – cumprimentou P 

avermelhadamente. 

– Estes são- 

– Seus gorilas Crabbe e Goyle, já sabemos. – cortou A. 

– Ah, já conheceram a rede de fofoca de Hogwarts? 

– Não, não. – começou a explicar L – Nós só lemos os liv-Aaai! Meu pé, A! 

– Realmente vão tentar voar? Acham que são capazes. 

– Claro que somos! EU VOU VOAR! – L bateu o pé ameaçando usar a vassoura 

para limpar a cara de Draco. 

– Então vejo vocês lá em cima! – ele saiu rindo acompanhado dos colegas. 

– Não gosto dele! – disse A cerrando os dentes. 

– Mesmo sendo meu irmão também não gosto muito dele! – falou L, fazendo 

bico. 

– Adoro ele! – suspirou P. 

L e A se entreolharam: 

– Então, L? Vamos voar? 

– YAY!!! 

As três seguiram até os gramados onde a professora aguardava os alunos de 

primeiro ano e as trouxas da Fronteira. 

– Vamos! Vamos! Montem em suas vassouras, isso... Estão todos prontos? 

Muito bem! Quando eu apitar! Um, dois, três *PRÍÍÍÍÍÍÍÍÍ* 

– "Para cima e avante!" – gritou A levantando vôo. 

– "Ao infinito e além!" UHU!!! – L levantou vôo. 



– "Firme e forte!" – P permaneceu no chão. 

– EI, P! É divertido, tenta! – chamava A enquanto L dava loop's por de trás dela 

rindo sem parar. 

– "Firme e forte!", "firme e forte!", "firme e forte!" AIIII! – P caiu para o lado. 

A balançou a cabeça negativamente enquanto L comentava: 

– Acho que ela ficou firme de mais... 

*** 

– AI! AI! AI! AI! AI! AI! 

– Cala a boca P! 

– *****!... Eu torci meu tornozelo! Dá pra dar um tempo?! Tá doendo!... 

aiaiaiaiaia... 

L e A subiam as escadas carregando a amiga para o quarto. Ela já estava com o 

pé enfaixado. 

– Ora P, pense pelo lado positivo! Imagina se ao invés do pé você tivesse 

quebrado os dois pés com o seu super tombo de 0 metros do chão e- 

– GRRRRRR! – P. 

– Já calei! 

A abriu a porta e as duas jogaram a enferma na cama. 

– Melhor agora, tia? 

– Não, L! – P se "enterrou" nas cobertas de volta – ...o Draco viu? 

– Não! – falou A rapidamente. 

– Só a torcida organizada da escola que estava assistindo lá das janelas do 

castelo. 

– BUÁÁÁÁÁÁ!!! EU QUERO MORRER!!! 

– Oba! 



– Não, A! Ela não pode morrer agora! 

– Por quê? 

– Precisamos de alguém para nos passar cola na nossa provável recuperação em 

álgebra! 

– Wow... é mesmo... não morre não, Paulinha! 

– snif, snif... – P parou de soluçar e limpou o rosto na manga das vestes – Vocês 

são umas sanguessugas!... Mas de quem eu vou colar? 

 

CAP 06 – Se enturmando e a primeira suspensão. 

No final daquela semana, depois de muita confusão, e quase totalmente 

integradas com o resto da escola, a LAP já fazia suas refeições junto com os 

outros alunos. Porém, Dumbledore e Snape ainda estavam preocupados com 

essas alunas inesperadas. E era exatamente isso que discutiam enquanto 

encaminhavam-se para o salão principal: 

– Elas estão se saindo bem nas aulas. Embora não consigam se concentrar 

plenamente, principalmente quando estão as três juntas. Ou melhor, ninguém 

consegue dar uma aula quando estão as três juntas! 

– Eu compreendo sua situação, caro Snape. – suspirou o direto compadecido 

com a situação do colega –Eu realmente não queria estar no seu lugar. 

– Ainda acho que foi um erro darmos varinhas para elas! 

– Ora, Snape. Elas já provaram que são inofensivas... quer dizer, – ele 

acrescentou ao ver o olhar do professor – não são perigosas no sentido de... de... 

ééééé... Bom, o que elas poderiam fazer que prejudicasse nossa escola? 

Eles abriram a porta do salão e pararam boquiabertos com a cena: as paredes 

estavam totalmente pichadas com comida, as velas flutuantes foram 

transformadas em luzes pisca–pisca, balões coloridos pulavam de todos os 

lugares e os alunos e professores presentes se encontravam por todo o salão 

acompanhando as três visitantes em um ritual satânico. 

–ASEJERE JA DEJE DEJEBE TU DEJEBE... – as três cantavam e dançavam em 

cima da mesa dos professores enquanto o resto da escola tentava acompanhá-

las já com o refrão na ponta da língua. 



– Elas... elas podem fazer isso! – falou Snape com a voz fraca enquanto 

apontava para Minerva e Flitiwik que tinham acabado de subir em cima da 

mesa para acompanhar as meninas. 

– PAAAAAAAAAARRRREEEEEEEEEEEEEMMMMMMMMMM!!! 

Todos paralisaram com o grito do diretor... menos P que tinha se empolgado 

(contrabando de Fanta Citrus com Martini em Hoggy! UHU! \o/) e continuou 

dançando, mas parou assim que levou um cutucão de A e L e caiu da mesa. 

– O-que-vocês-têm-a-dizer-em-suas-defesas? – perguntou Dumbledore, 

andando decidido até a mesa onde elas estavam. 

Um balão estourando ao fundo cortou o silêncio que inundava a sala e também 

fez a cabeça delas começarem a funcionar de novo depois do susto. Elas 

esconderam as mãos sujas para trás e começaram a se defender: 

– Nós... – A. 

– Éééé... –P. 

– FOI O DRACO! – L apontou para o "irmão" que agora tinha feito mechas 

verdes e pratas no cabelo com um spray da LAP PROJECT produções, e com o 

rosto pintado de tinta guache preta (na testa estava escrito "EU SOU D+!" ). 

– As três. Agora. Na minha... Não! Na sala do Snape aiii! – Snape deu um chute 

na canela do diretor – Na cozinha! 

– OBA! – As três pularam de cima da mesa e seguiram o diretor. 

*** 

Para a infelicidade das três, e de Snape, elas foram mandadas cumprir detenção 

com o professor. Elas teriam que o ajudar em alguma coisa nojenta que ainda 

não sabiam o que era, e andavam pelo corredor arrastando os pés para 

cumprirem a punição. 

– Não quero ir! – choramingava P. 

– Eu também não quero ir! – reclamava A ainda inconformada – Que isso sirva 

de lição para todas nós: Guerra de comida e Ragatanga não combinam!  

– Pensem pelo lado positivo! – tentou animar L - Pelo menos vamos descobrir se 

o Snape lava o cabelo ou não.  



– ... Ah! Ei! E se o verdadeiro Snape for igual aquele Snape daquela fic de NC17 

que ele... – começou P. 

– AAAHHHH!!! – L desesperou–se – NÃO QUERO IR! NÃO QUERO IR! 

A e P agarraram a amiga para que ela não fugisse atropelando tudo o que via 

pelo caminho. 

– Pense pelo lado positivo, L! – retrucava P ironicamente. 

– É mesmo! Se esse Snape for o mesmo daquela fic, nós estamos em maior 

número... e agora temos varinhas! 

Elas pararam em frente a porta da sala de poções nas masmorras. 

– Bom... seja o que Merlin quiser! – Elas entraram com as varinhas em uma das 

mãos e os tênis na outra. 

Logo na entrada, se depararam com várias coisas estranhas: 

 Todos os frascos de poções estavam presos com uma espécie de fita 

isolante mágica nos grandes armários; 

 Todas as gavetas estavam trancadas com cadeados; 

 Vários materiais cortantes estavam amarrados e protegidos magicamente 

dentro de uma lareira; 

 Os caldeirões maiores foram virados de boca para baixo e os menores 

estavam suspensos no teto com alguns utensílios quebráveis dentro; 

 As mesas dos alunos foram afastadas e no meio da sala haviam apenas 

três cadeiras e uma pequena tábua cheia de vermes, no chão logo a frente 

delas. 

– Anh... – L. 

– Ééééé... – A. 

– Wow! – P. 

– Ah! As senhoritas já chegaram... – a voz do professor soava "forçada" – Podem 

sentar nas cadeiras. – ele indicou o centro da sala. 

Elas fizeram o que o professor mandou e o ele sentou-se no chão a frente delas 

com a tábua de vermes. Ele tirou um canivete das vestes e começou a destripar 

os vermes, sozinho. 



– ... anh, desculpa atrapalhar professor, mas não era para nós estarmos fazendo 

isso? – perguntou P. 

O professor não respondeu. 

– Quer ajuda, professor? – perguntou A. 

– NÃO! – ele respondeu o mais gentilmente que pôde, e continuou cortando os 

vermes espiando vez ou outra para a LAP. 

– Lembra que na fic NC17 – L sussurrou para as amigas – a Hermione também 

fica sentada enquanto ele corta os vermes e depois... depois... 

AAAAAAHHHHH!!! 

O professor deu um pulo e apontou o canivete para elas. 

– Calma L! E você! – disse P olhando para o professor enquanto tentava segurar 

L – Quem mata aqui sou eu! Pode abaixar essa faquinha aí! 

– snif, snif...Não quero mais ficar aqui! Me solta, P! Buááááá! – L chorava 

desistindo de tentar se soltar da amiga. 

– Que estória é essa de você matar? – perguntou o professor tremendo ainda 

apontando o canivete para ela. 

– É muito longa... – advertiu A que agora tentava acalmar L – E o senhor não 

vai querer ouvir, não é mesmo? 

(...) 

Meia hora depois as três saíram da sala. 

– "UFA! Ainda bem que não ouve pânico!" – suspirou L. 

P lançou um olhar mortal para a amiga: 

– Pânico? Nãããão, 'magina! 

– Só escândalo, né L! 

– Suas sem graça... eu tô com sono. Boa noite! Lálálálá AIII!... parede idiota! 

Tinha que ficar no caminho! – L seguiu pulando pelo corredor em direção ao 

quarto delas. 

– Grrrrr! 



– Pense pelo lado positivo, P! Amanhã é Domingo e ela dorme até tarde. 

 

CAP 07 – Quem é esse tio? 

Já fazia três semanas que a LAP estava em Hogwarts. Só que agora uma coisa 

diferente estava acontecendo por lá: neve. 

– Hoje eu coloquei uns três desses negócios de lã por baixo do casaco e ainda 

assim estou congelando! – reclamava P. 

– Eu não consigo nem andar direito! – A parecia um pingüim andando – Além 

de sete pares de meia tive que colocar a minha pantufa de pata de tigre! E você, 

L? 

– hum? 

– Está conseguindo se aquecer? 

– Hum! Hum-hum! – afirmou L mal conseguindo mover afirmativamente a 

cabeça devido aos cachecóis e tocas. Ela mostrou uma pantufa enorme verde 

que estava usando – Hum! Hum-hum-hum, hum-hum-hum humhum hum 

hum-hum-hum! 

A a encarou abobada e perguntou para P: 

– O que ela disse? 

– Ela falou que essa pantufa foi a vó dela quem mandou. 

– (pisc, pisc)... você entendeu? 

– Quem está com o tradutor porreta-di-bom hoje? 

– Ah, tá... entendi. 

– Ei! Vocês aí! 

– Anh? Orcs? Onde? – as três se viraram (o mais depressa que conseguiram... 

demorou um pouco) e avistaram um monitor na extremidade do corredor. 

– Tem uma visita para vocês no hall de entrada! 



Elas se entreolharam e seguiram como três patas jamaicanas bêbadas pelo 

corredor. 

– Ah! Dá um tempo! – L gritou arrancando os cachecóis – Essa fic é nossa! Eu 

quero um sol agora! 

De um instante para o outro o céu nublado passou para um azul límpido e 

azulado... o sol brilhando e os passarinhos cantando e as flores desabrochando 

e- 

– Cala a boca! É a nossa fala agora! – reclamou A. 

Hum-hum... se é assim, tá. 

– (pisc, pisc) UAU! – LAP, para o novo cenário. 

Elas tiraram aqueles quilos de casacos e ficaram apenas com... as vestes da 

escola, oras! 

– Quem será que é? – perguntou P. 

– Sei lá! – opinou L. 

– Vamos ver, uai! – A puxou as outras duas. 

*** 

As três chegaram ofegantes nos hall de entrada: 

– Putz, essa escola é muito grande! – reclamou A. – E se a L não tivesse se 

atolado naquele degrau falso e quebrado a perna, nós teríamos chegado ontem! 

– Não tenho culpa se ontem foi o dia das pernas quebradas e a fila da 

enfermaria tava pior que fila de merenda de creche! – L vinha resmungando 

emburrada, ainda meio mancando. 

– Olha! Ele ainda está ali esperando! – apontou P. 

Um homem de vestes pretas e com óculos escuros, estava babando dormindo 

em uma poltrona. 

–... olha... – A conseguiu falar alguma coisa, enquanto as outras duas ainda 

estavam surpresas de mais – É um WIB! 



– Então... eram WIB's mesmo aqueles caras de roupas pretas e óculos que 

ficavam rondando a gente na escola? – perguntou L. 

– Isso explica algumas coisas... – pensava alto P. 

– ACORDA, TIO! NÓS CHEGAMOS! – L o ajudou. 

O homem acordou de repente assustado e todo desajeitado. Olhou em volta e 

viu as meninas. Rapidamente voltou para a sua pose de profissional (aquela pose 

de "Eu mando aqui e sou o todo poderoso! Por isso me respeitem ou mando vocês para o 

outro mundo!") 

– (pisc, pisc) UAU! –LAP. 

– Não deveriam ter vindo para cá. – ele foi direto ao ponto, muito calmo tirando 

os óculos – Perdemos quase um mês procurando por vocês! 

– Anh... Por que estavam procurando por nós? – perguntou P – Nossos pais 

sabem onde estamos. 

– Porque vocês, hum... é... Foram escolhidas como cobaias para uma nova poção 

capaz de transformar trouxas em bruxos!... Claro que sem o consentimento de 

seus pais, mas isso não vem ao caso agora. 

– Então é por causa disso que vocês nos seguiam lá na escola trouxa? – 

perguntou A. 

– Certamente! Os, anhm, efeitos da poção são mais fortes aos quinze anos e 

vocês precisavam ser vigiadas sem que percebessem. 

As três olharam bem para ele. 

– Nha, vocês nem chamam a atenção de ninguém com esse uniforme Wizards in 

Black Nunca iríamos perceber que estávamos sendo seguidas... – comentou A. 

– Mas agora devemos levá-las de volta para! 

– Nada disso, ô tio! – exclamou L – Eu quero ser bruxa! 

– Eu também! – P e A também exclamaram com convicção. 

– Sinto muito, mas... – ele recolocou os óculos, retirou sua varinha do terno e – 

Olhem para a ponta da varinha. 

– Ponta? – L olhou. 



– Essa ponta aí? – perguntou A também olhando. 

– Pra quê? – P perguntou seguindo as amigas. 

*FLASH* 

– AH! AH! AH! É tão fácil lidar com esses trouxas. Adoro esse trabalho! – ele 

guardou a varinha contente e retirou os óculos. 

– HUM–HUM! – pigarrearam as três juntas enquanto a musiquinha do Batman 

começou a tocar no fundo. 

O WIB olhou pasmo para as três que estavam com óculos pretos, varinhas nas 

mãos, sorrisos marotos estampados nos rostos e... 

*FLASH TRIPLO* 

– Desculpa, tio! Mas temos uma escola para terminar! – falou A retirando os 

óculos. 

Ele olhava abobado para as três. 

– Ah, sim!... Senhor Silvio Santos, pegue esse balde e esse esfregão e vá limpar 

os javalis da entrada, por favor! – L lhe entregou os acessórios. 

– E vá com Deus! – acrescentou P alegremente. 

–... sim, senhoras... – ele fez uma reverência e saiu com um sorriso bobo no 

rosto. 

 

CAP 08 – Escola em apuros: reunião de emergência! 

 (musiquinha da Pantera Cor-de-rosa ao fundo) 

Um vulto percorria sorrateiramente os corredores da escola, com a capa 

farfalhando ao pular de uma sombra para outra. Ele passou por uma enorme 

janela que banhava o corredor com a luz do luar e, rapidamente, viu-se uma 

nesga de louro saindo- 

– Pô, você aí narradora! – grita o Drac, ops... o vulto furioso – Estragou meu 

disfarce de "homem-de-capuz-sentado-na-taberna"! 



– É você, Draco?! – a cabeça de Harry apareceu na frente de uma porta ao lado 

da janela. 

– Não! É a Mamãe Noela que veio devolver uma cartinha mal criada para um 

testa rachada! 

– Entra logo, Doninha Branca... peraí! Dumbledore quer a senha. 

– Senha? Aquela senha? 

– hum-hum – confirmou Harry com um sorriso abafado. 

– Afff, Por Merlin! ... "Eu sou um coelhinho, bem bonitinho. Tenho orelhas grandes e 

olha aqui o meu rabinho!" * AGORA DEIXA EU ENTRAR! – exigiu Draco depois 

de recitar o poeminha e interpretá-lo. 

– Entra! – o rosto sorridente de Harry desapareceu da fresta e a porta se abriu. 

Draco entrou e a porta fechou. 

– ... não está um pouco escuro aqui dentro? E... tá apertado! 

De algum lugar do teto uma varinha se acendeu e a barba de Dumbledore 

apareceu quase roçando a cabeça das mais ou menos 50 pessoas entulhadas em 

um armário 3x4. 

– Olá! – A cabeça inteira do diretor apareceu encarrapitado na última prateleira 

do armário – Paz cintilante para vocês, irmãos. Estamos apertados aqui hoje 

para uma reunião super secreta. Nosso objetivo é encontrarmos uma forma 

politicamente correta de banir a... as... Aquelas-que-não-devem-ser-nomeadas-

nem-por-Merlin para podermos recuperar todo o prestígio e respeito de nossa 

escola na Inglaterra. 

– APOIADO! – a mão do Snape surgiu no meio do emaranhado de gente – 

VAMOS EXPULSAR ELAS! 

– Então?... Alguém tem alguma sugestão? 

– ... Que tal o homem-aranha? – sugeriu Rony. 

– Não! As Meninas Super-poderosas! – gritou a professora Minerva. 

– CHAMEM O SUPER SIRIUS DE JAQUETA DE COURO! UHUUUU!!! – 

gritou o MEASB**. 



– O que as fãs do Sirius estão fazendo aqui?! Quem deixou elas entrarem na 

escola?! – perguntou o diretor furioso. 

– Foi Aquelas-que-não-devem-ser-nomeadas-nem-por-Merlin! – dedurou Harry 

– Faz um mês que elas estão me perseguindo para saber onde o Sirius está! 

– E é por isso que temos que tomar medidas drásticas! – continuou Dumbledore 

– Alguém aqui tem alguma coisa contra expulsá-las? 

Cri, cri, cri, cri... 

– EI! NÓS TEMOS! 

– Quem disse isso? – Draco se agarrou no pescoço de Harry. 

– Nós! – e eis que surge na última prateleira do armário oposto ao de 

Dumbledore nada mais nada menos que... a LAP! ÊÊÊÊÊÊ! *CLAP* CLAP* 

CLAP* CLAP* (... isso aí são palmas entusiasmadas, gente!) UHU!!! 

– snif, snif... porque querem expulsar a gente? – perguntou L fungando 

ameaçando começar a chorar. 

– O que fizemos de ruim... quer dizer, o que fizemos de tão grave assim? – 

perguntou P enquanto tentava acalmar L. 

– Pode falar aí quem vai ser o primeiro a apanhar! – A já estava nervosa. 

– Ôôô! – protestou Harry – Não era para vocês estarem aqui! 

– É mesmo!!! – a mão do Snape folheava o Script da fic (como com uma mão só?! 

Ora, pra que ele tem cinco dedos?) – Agora era para vocês estarem na cozinha 

aterrorizando os elfos domésticos! 

– Putz... – A. 

– É mesmo, é? – perguntou P. 

– Snif? – fungou L. 

– Ai, ai! Nem o Script vocês sabem ler direito! – lamentou–se o diretor – Passa a 

borracha aqui! 

(voltando da onde a LAP atrapalhou!) 

– Alguém aqui tem alguma coisa contra expulsá-las? 



Cri, cri, cri, cri, cof-cof, gasp... hum-hum, cri, cri 

– Ótimo! Depois de muitas pesquisas e estudos cheguei à conclusão que o 

melhor meio de fazer isso é arrumando um assassino de aluguel. 

– Um assassino de aluguel? 

– Ah, que *****! – reclamou a professora Minerva – Eu já tinha trocado a 

borracha do meu estilingue para acertar elas! 

– Então está decidido? – perguntou o diretor – Excelente! Amanhã o escolhido 

chegará aqui... E deixem ele fazer o seu trabalho! Combinado? 

– COMBINADO!!!– geral. 

– Então agora vamos cantar o nosso hino para encerrar oficialmente esta- 

– Ah! Já pediu demais Dumbledore! – Draco saiu do armário. 

– É mesmo! – Harry também saiu reclamando – Nos fazer entrar neste cubículo 

já estragou com toda a moral que você tinha, Dumbledore! 

Um de cada vez, todos saíram e apenas o diretor ficou no armário: 

– Não tô nem ligando pra vocês! – ele cruzou os braços emburrado – Eu canto 

sozinho, mesmo! 

 

* Homenagem ao nosso querido professor de Química: Toelhinho! 

** Movimento Eu Amo Sirius Black reforçado pelo MEASBJC (Movimento eu amo 

Sirius Black de Jaqueta de Couro). 

 

CAP 09 – Tsc, tinha que ter um vilão... 

– Mas... professor! Eu ainda não entendi o que tem haver não poder misturar 

orelhas de morcego com patas de rã! – P parecia confusa. 

– E por que nós temos que ficar fazendo sopa enquanto os outros alunos fazem 

poções? – reclamou A tentando picar os legumes na medida certa. 



– É mesmo! – ajudou L que estava chorando de tanto cortar cebola – Mas já 

fizemos sopa para o hospital Saint Mungus para um mês inteiro! 

– Seu eu digo para vocês fazerem sopa, vocês vão fazer sopa! – resmungou o 

professor a distância delas. 

– Hummm... acho que vamos ter que tomar medidas drásticas aqui... 

– No que está pensando, A? – perguntou L. 

– Não diga que... – P abriu um sorriso. 

– ... ainda não entendi... ah!... mas aqui não tem testão pra gente boicotar! 

– Não é isso, L! – P dá um cenourada na amiga. – Esqueceu que agora nós temos 

varinhas?!... Poderes que assustam até mesmo o diretor daqui? – ela lembrou a 

amiga. 

– Ah, é mesmo... não me lembrava desse detalhe... 

– Muito bem, Snape! Foi você quem pediu! – A empurrou os legumes para o 

lado e subiu em cima da mesa, com posse de menina super-poderosa, 

apontando a varinha para o professor, que se encolheu assustado – Ou você nos 

ensina poções de verdade, ou nós contamos para todo mundo o segredo do seu 

cabelo! 

– NÃÃÃÃÃÃOOOO! – o professor desesperou-se – Por Merlin! (bate) Não 

façam isso!... Ok, vocês venceram!... Na próxima aula eu ensino. Estão 

dispensados! 

– UÊBA! – LAP. 

As três saíram sendo atropeladas pelos alunos do primeiro ano. 

– Vocês perceberam uma coisa? – perguntou L. 

– Que o professor Snape tem um medo mortal da gente? – tentou P depois de 

pensar um pouco. 

– Não! 

– Que essa fanfic é sobre Harry Potter e o máximo que ele fez até agora foi levar 

uma galhada na testa? – tentou P. 

– É! 



– Puxa... eu nem tinha percebido... – suspirou A. 

Elas levaram os livros até o quarto e voltaram ao caminho do salão principal 

para jantarem. 

– Mas tem mais uma coisa. – lembrou A. 

– O quê? – perguntou L. 

Elas chegaram no hall de entrada para o salão principal. 

– É que eu estava pensando... isto está fácil de mais. 

– Como assim? – Perguntou P parando em frente a porta do salão principal. 

– Pensa comigo: o Harry, para poder ganhar essa fama toda, teve que ficar na 

mira de um inimigo mortal o tempo todo. 

– E daí? – perguntou L. 

– Daí que não deveria ser assim para nós também? 

– Ah, sei lá! – P abriu a porta do salão principal – Vai ver nós somos sortudas de 

mais e... oh–ou. 

O salão principal estava totalmente congelado. Alunos e professores se 

encontravam desmaiados e presos dentro de cristais. 

– Ô louco! – admirou–se L – Eu falei que ia dar confusão termos 

transformarmos o inverno em verão! 

– Não é isso, L! Alguém muito malvado e cruel prendeu nossos queridos 

amigos, professores e o Snape nessas... nessas... coisas! – quase chorava P. 

– AH! AH! AHHHHH! Acertou bruxinha! 

– (pisc, pisc)... bruxinha? – LAP. 

TCHARANS!!! Finalmente o dito-cujo-do-vilão apareceu. 

– AH! AH! AHHHH! Gostaram do meu IIIIAAAAUUUUU! – ele resvalou no 

chão congelado e levantou praguejando – ***** de gelo! Será que não tinha um 

poderzinho melhor pra mim, não?! Eu podia soltar raios lazer com os olhos, 

mas não! Ou ele solta gelo ou vamos arranjar outro vilão! SUAS 

EXPLORADORAS! 



– É o Mot–Mot? – perguntou L. 

–Não, muito raquítico para ser o Mot–Mot. – concluiu P depois de dar um look 

de cima a baixo no figura. 

–Eiiiii! Esse aí é o Alisson! – murmurou A para ele não ouvir. 

– O Alisson? Tem certeza, A? 

– Claro, P! Quem mais podia ser? Com esse cabelo vermelho e essa cara de sósia 

do Harry, só pode ser o Alisson!... her... Alisson? 

– Não sou o Alison! 

– Pior que é ele mesmo! – exclamou P. 

– Não sou esse Alisson! 

– Então qual Alisson é você? – perguntou L. 

– Não sou Alisson nenhum! 

– ... (pisc, pisc) – LAP. 

– Eu sou Merlin! 

– ... eu falei que não devíamos ter dado papel de Merlin pra ele no teatro, não 

disse? – P brigava com o vento – Olha aí o resultado. 

– Calma, P. Veja pelo lado bom... éééééé..., ..., ... tá, tá! Não tem lado bom 

quando seu amigo pira na batatinha! 

– Como ousas dizer que eu estou louco, sua hobbit tola! 

– EI! – L. 

– Eu sou elfa, tá?! – lembrou P – Não me confunda com elas! 

– Hum! Quero dizer... suas... suas bruxas de araque! 

– ... Isso era pra ser um insulto? – perguntou L – É o Alisson sim! Só ele pra falar 

isso! 

– É verdade! – concordou A. 



– PQP! Eu não sou o Alisson! Sou o MER-LIN! O TODO PODEROSO!!! 

– Alisson... – P começou – você está assim porque não entende, mas nós temos 

dupla, tripla personalidades e sabemos como é que- 

– EU NÃO SOU ESSE TAL DE ALISSON! 

– Ai, ai... tá ficando pior... sabe aquele filme "Eu, eu mesmo e Irene" ? 

– Só! – concordou A. 

– Eu quero assistir esse filme! – L começou a pular. 

– CALEM-SE SEUS TOLAS! Eu, o poderoso Merlin, vou matar vocês três e 

dominar Hogwarts! AH! AH! AAAAHHHH! 

– (pisc, pisc)... UAU! – LAP. 

– Saquem suas armas! 

– ... arma?... Ah! As varinhas! ZÓIN! – L. 

– ZÓIN! – A. 

– BZOUN! – P. 

– Ô P! Diminui a intensidade do seu sabre-de-luz-cor-de-rosa-chã-bebê-wow-

neon, ops... da sua varinha! – gritou A – Meus olhos estão ardendo! 

– Foi mal... BZÓIN. 

– ZÓIN – Merlin-Alisson – Agora vocês vão conhecer o- 

– Lado Negro da Força? – sugeriu A. 

– Não o- 

– O claro, então? – tentou P. 

– NÃO! O- 

– Ah, porque é só claro e negro?! Não pode ser verde-limão? 

– CALEM-SE! É O MEU PODER QUE VOCÊS VÃO CONHECER! 

– (pisc, pisc)... Aaaaah – LAP. 



– ... eu não quero conhecer o seu poder! – L virou-se para sair do salão principal 

desligando a sua varinha. 

– Que perda de tempo! – P a acompanhou. 

– É! Todo mundo sabe que nós somos as poderosas aqui! – A também foi 

saindo. 

– Vamos jogar Snap explosivo?! – perguntou L batendo palmas. 

– Vamos! – concordou P. 

– Já que não tem nada melhor para fazermos mesmo... – resmungou A. 

– VOCÊS NÃO PODEM FAZER ISSO! – gritou o vilão espumando – É a 

primeira vez que eu apareço em uma fanfic e vocês não vão estragar a minha 

cena! – ele correu até elas derrapando no gelo, louco de raiva, com aquele grito 

típico ataque-com-um-golpe-fatal-porque-eu-tô-furioso e deu um salto de três 

metros de altura e soltou um... 

– HARUKEEEEEN! 

As três se desviaram do super-poder dele, derraparam no chão e caíram de cara 

no chão. 

– Que mané acabar com a gente?! – se reconstituía A – você colocou gelo demais 

aqui, isso sim! 

– É verdade! – reclamou L levantando-se – Até você não consegue parar em pé 

direito! 

Meio resvalando os quatros colocaram-se em posição de ataque. A LAP 

apontando as varinhas e o Alisson-Merlin ahn... a, as mãos mesmo! 

– Vocês não irão escapar! Eu vou fazer picadinho de vocês! – ele apontou as 

duas mãos juntas para elas e – KAME-HAME-HÁÁÁÁÁÁ! 

O poder dirigiu-se rapidamente para a LAP que se virou do jeito que pôde: L 

pulou para o lado e saiu escorregando até os alunos (OUOUOUOU... STRIKE!), 

A se abaixou caindo novamente de cara no chão e P deu um salto mortal para o 

lado, agarrou-se em uma vela flutuante. 

– EI! Como vocês fizeram isso? – perguntou Alisson-Merlin abobado com as 

meninas super-pode, digo... a LAP que colocou-se em posição de "As Panteras". 



– O QUE É ISSO AGORA? 

– Tigre Branco! – gritou P dando uns giros e acertando a barriga do Alisson-

Merlin. 

– Puma selvagem!– gritou A saltando entre LP e acertando o inimigo. 

– GATO DE BOTAS! – L dá uma rasteira nele o derrubando no chão e – 

MIIIIAAAAUUUUU! FIISSSSHHHH! – Gritou ela arranhando toda a cara dele 

com suas big imaginárias unhas de gato. 

– AAAAAAAHHHHHHHH! TIRA ESSA LOUCA DE CIMA DE MIM! 

AAAAAAHHHHHH!!! 

– Wow! – A. 

– Acho que ela se empolgou... – comentou P. 

– Ei, L! Não mata ele não! Deixa um pouco pra nós! 

Algum tempo depois... 

– Ai... conseguiu dizer um ex-Alisson-Merlin que estava extremamente 

machucado – Tá bom! Tá bom! – ele levantou um bandeirinha branca – Eu sou o 

Alisson mesmo... PARA DE ME ARRANHAR, LHAISA! 

– Miauu! Hunf! – L lambe as patas, ops... mãos. 

– Agora é melhor você contar logo porque nos atacou! – P ordenou. 

– Eu fui contratado. 

– Contratado? Por quem? – perguntou A. 

– Por eles! – ele apontou para os alunos e professores e o Snape congelados. 

– ÓÓÓÓÓÓÓ! – AP. 

– Miauuu, opa... gasp, gasp (bola de pêlo)... hum–hum... ÓÓÓÓÓÓÓ! – L. 

– Ahhhh! – Dumbledore se mexeu dentro do seu "caixão" de cristal batendo o 

pé – Não era pra você ter contado! 

– Como puderam fazer isso conosco? – L perguntou, com bico para chorar. 



– Fazendo, oras! –Harry Potter saiu de dentro do seu "caixão" – Afinal, quem é o 

astro daqui? 

– ...o Rony? – tentou P. 

– EU SOU O ASTRO AQUI! 

– Ah, é. – lembrou–se L. 

– Agora eu tô lembrando! É ele mesmo! – comentou A fazendo força para 

lembrar. 

– ... Continuando, eu sou o astro aqui! E dei toda a minha fortuna para esse 

doido expulsá-las daqui!  

–tsc, tsc, que coisa feia desperdiçar dinheiro, mocinho! – L. 

– E você Alisson! – Harry virou-se para o Merlin – Ou expulsa elas agora, ou 

expulsa elas agora, AGORA! 

– Sabe patrão, andei pensando... Esse dinheiro que eu vou ganhar não vale a 

pena. Vou gastar todo ele em ataduras! 

– Então eu dou a minha fortuna também! – gritou Draco saindo do seu "caixão". 

– OPA! Aí as coisas mudam de situação! – Alisson se pôs de pé novinho em 

folha e lançou um olhar mortal para a LAP – Agora vocês vão! 

– NÃÃÃÃOOO! – as três se abraçaram. 

– Sim! 

– NÃÃÃÃÃOO! 

– Siiiimmm! 

– NÃÃÃÃOOO! 

– SIIIMMM! 

– NÃÃÃÃÃOOO! 

– SIIIMMM! SUPER KAME-HAME-HÁÁÁÁ+HARUKEM-ULTRA-MEGA-

SUPER-FODEROSO-DE-POWER!!! 



E tudo ficou escuro. 

*** 

Já era passado das dez horas. Tudo estava calmo e recoberto pela escuridão da 

noite de lua minguante. Três seres se encontravam no ponto de ônibus 

desmaiadas. 

– Aiaiaiaiaia, minha cabeçinha dói! – L levantou-se e olhou assustada para os 

lados, viu as amigas desacordadas ao seu lado – Ei! Acordem! 

– Nhãmnhanhamnãomãenéoqueroirnhamnha... roOONNCcc! – A resmungou. 

– EEEIIII! ACORDEM! – L gritou. 

– Ah? Anh? Orcs? Onde? – AP. 

– Voltamos! – L sussurrou. 

– Voltamos da onde, L? 

– Onde estávamos mesmo? – perguntou P. 

–... – L – ... em Hogwarts? 

– ... – AP – (pisc, pisc)... UAU! 

– Vocês também? – perguntou L. 

– Hum–hum! – A e P se entreolharam. 

BIII! BIIIIII! 

– AAAAAHHHH?!! – as três se abraçaram. 

Era o ônibus da viação Itaipu, que estava parado buzinado para elas entrarem 

logo. 

– Foi só um sonho! – concluiu A. 

– Nós vamos voltar pra casa, moço! – gritou P para o motorista que foi embora 

zangado. 

– Mas que horas são, afinal? – perguntou A olhando para a lua. 



– Meu relógio tá aqui na mochila. Espera só eu achar... – L começou a revirar a 

mochila. 

– É foi um sonho! – concluiu definitivamente A. 

– É! Só porque nós sonhamos a mesma coisa, não quer dizer que... Que foi L?! – 

P olhou para a amiga que a puxava pelo uniforme. 

– Anh... olha o que eu achei. – ela puxou uma varinha de dentro da mochila. 

As três se entreolharam e em coro falaram as palavras "mágicas" para o 

momento: 

– (pisc, pisc) ...Oh–ou! 

*** 

 

CRÉDITOS! 

L ............................................................. Lhaisa Andria 

A ............................................................. Alessandra F. Marques (Leli) 

P ............................................................. Paula H. Vendramini 

WIB ........................................................ Sílvio Santos 

Alvo Dumbledore .................................... Gandalf da Terra–Média 

Severo Snape ......................................... Leonardo Di Caprio 

Harry Potter ........................................... Kaiky Brito 

Rony Weasley ......................................... Samwise com Wellatom 

Hermione Granger................................... Vassoura da P fantasiada e com a voz 

disfarçada da P. 

Draco Malfoy .......................................... Spike da Buff (James Masters... a P que disse 

que é ele!) 

Olívio Wood ........................................... Kianu Reaves 

Fred Weasley ........................................ Jorge Weasley 



Minerva ................................................. Medusa 

Motorista do NBBR ................................ Aspone do terceirão do Alfa 

Madame Hooch ...................................... Fernanda Montenegro 

Professor Flitiwiki ................................. Professor Arthur (anão de Zoologia do Alfa) 

Familiares da LAP ................................. Robôs de inteligência quase artificial 

patrocinados pela Afega Air Lines 

Gato e papagaios de L e A ........................ Fantoches toscos com fio de náilon 

Javali 01 ............................................... Professora de Teatro do Alfa 

Javali 02 ............................................... André (nosso coleguinha do Alfa! XD) 

Próxima parada: LAP vai a... LONDRES!!! 

 

 


