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L: Hum-hum... LAP se apresentado! Oi, L da LAP! 

A: A da LAP! 

P: P da LAP! 

L: Bom, somos escritoras de fics há... Bom, desde um tempo muito distante 

em que Harry Potter ainda era um desconhecido aqui no Brasil. 

A: Escrevemos fics sérias, fics...do que estão rindo? 

L: Fics sérias!  

P: Muuuito sérias! 

A: Tá, de vez em quando conseguimos escrever alguns capítulos sérios de 

fanfics. Tá bom assim? 

P: Agora não mentiu tanto, A. Mas deixa essa parte para quem perguntar. 

Basicamente, estamos aqui porque nosso site está passando por dificuldades 

técnicas, o que nos fez finalmente criar vergonha na cara e postar nossas fics em 

um site de publicação. 

L: É! 

A:... E? 

P:... E? 

L: Ah, minha vez! E para nossa estréia, aqui vai a nossa fic escolhida como a 

melhor do site pelos leitores! 



A: A fic ‘O Um Anel Perdido’ foi idealizada em 2002 durante um acesso de 

criatividade ao telefone por parte da P e da L e foi escrita por nós três, durante 

nossas aulas interessantíssimas de física e trigonometria, e é a nossa primeira fic de 

pura comédia. 

P: Desde então, ela já ganhou uma continuação dividida em mais duas 

partes. Sendo que a segunda já foi publicada e a terceira ainda não saiu do papel 

devido aos problemas técnicos já citados acima. 

L: Essa fanfic é basicamente um mistura de Senhor dos Anéis com Harry 

Potter e não tem ligação linear nenhuma com os livros referidos. Personagens 

foram seriamente deturpados e desmoralizados, pessoas de mente fraca: cuidado 

com isso! 

A: Como é um segundo lançamento dela, vocês terão o privilégio de nos ter 

ao final de cada capítulo trazendo nossas humildes opiniões e comentários. 

L: Tipo quando você escolhe aquela opção para ouvir os comentários de 

quem fez o filme do dvd! 

P:... 

A:... Muito obrigada, L, esse seu exemplo ajudou muito. 

L: L merece um chocolate! 

A:... 

P:... Então! Como dizíamos, tenham uma boa leitura e, principalmente, 

divirtam-se! Esse é o nosso principal objetivo! 

A: Mas caso queiram contribuir com alguma ajuda financeira, o número da 

conta no banco é- 

L e P: A!!! 

A: Vocês não querem um ‘.com.br’? Isso custa dinheiro! E se vocês lembram 

bem, gastamos todo o nosso salário WIB com os dvds, as câmeras novas para os 

bastidores e cerveja amanteigada esse mês! 

L:... E em chocolates. 

P:... Dá-se um jeito! Seqüestramos o Harry e pedimos resgate, pronto! 

Ninguém vai saber que foi a gente! Agora termina logo isso que o povo quer saber 

da história! 

A: Hum-hum, esqueçam a doação financeira! Idem o que a P falou: 

divirtam-se! Começa a contar aí, L. 

L: Cadê o controle remoto?... Achei!... Então, era uma vez... 

 

Em uma noite chuvosa, ainda no começo do ano em Hogwarts, a maior e melhor 

escola de bruxaria da Inglaterra, passos sem dono ecoavam pelo corredor da biblioteca. O 

som dos trovões ricocheteavam nas paredes de pedras, iluminadas apenas pelos relâmpagos 

e raios. 



Harry Potter, um aluno do sexto ano vestido com a sua capa da invisibilidade, 

caminhava em direção do que ansiava vencer. Assim provaria ao seu melhor amigo, Ronald 

Weasley também um sextanista, que era capaz... Naquela mesma tarde, o amigo duvidara 

que Harry conseguiria pegar um dos livros proibidos da seção mais proibida da biblioteca da 

escola. Somente um pensamento passava pela sua cabeça agora: provar que única coisa 

capaz de fazer ele tremer era Lord Voldemort, e não um desafio bobo desses. 

Respirando lentamente, ele chegou na porta da biblioteca. Entrou no estabelecimento 

tomando todo o cuidado para não fazer um mínimo ruído. Certificou-se de que Filch, o 

zelador, não estava por perto e caminhou medindo seus passos até a parte reservada 

indicada por uma placa com a seguinte advertência: 

"Expressamente proibida a entrada de pessoal desautorizado! Não nos 

responsabilizamos por falta de responsabilidade alheia! Gratos, a direção". 

Por trás da placa, surgia uma porta simples e mal conservada, pois poucos eram visitantes 

daquela seção... 

Com um feitiço que quebra o encanto da fechadura, ele a abriu com alguma dificuldade. 

Encontrou-se então em uma grande sala, com janelas estreitas e cobertas de poeira, como 

toda a sala, por onde a claridade dos raios entravam graças a chuva que insistia em cair 

furiosamente lá fora. Ao fundo, do lado contrário das janelas, havia uma única estante 

abarrotada de livros grossos e empoeirados. 

De súbito, sentiu-se gelado ao ouvir miado estridente de madame Nor-r-ra, a gata do 

zelador. Precisava pegar logo um livro daqueles e sair daquele lugar. Começou a ver títulos 

incríveis, quase invisíveis na pouca claridade. 

Um deles, um dos mais antigos, chamou sua atenção pelo autor. Na capa simples apenas 

estava escrito: "O Um anel, por J. R. R. Tolkien, aluno do sétimo ano da casa Sonserina de 

Hogwarts" E no rodapé da capa havia alguns números apagados que pareciam ser a data 

em que ele foi publicado. 

"Um livro de um aluno? Devia ser um gênio para ter tempo de escrever um livro grosso 

assim e estudar..." pensou Harry, mas foi interrompido pelo miado cada vez mais próximo 

de madame Nor-r-ra. Sem raciocinar muito, cobriu o livro com a capa e saiu o mais rápido 

possível dali. 

Voltava para o dormitório, agora sem medo de que madame Norra o pudesse 

denunciar. Estavam pensando em como esfregar o livro na cara do amigo, já que este era 

pesado, quando lhe veio a idéia de dar uma olhada rápida nele. Parou procurando um lugar 

seguro, e por pura coincidência, estava próximo ao banheiro da Murta-que-geme. 

Entrou e agradeceu imensamente por Murta não estar lá para atrapalhá-lo com seus 

soluços. Retirou a capa e abriu o pesado livro cuidadosamente. Era realmente muito velho e 

alguns mapas deslizaram dele. Harry juntou os mapas e, na mesma hora ouviu um barulho 

alto e chato: Murta estava voltando. Sem perceber, fechou o livro, recolocou a capa e saiu. Já 

havia passado da hora de dormir e ele não via a hora de o amanhã chagar logo para poder 

ver a cara que Rony iria fazer ao entregar-lhe o livro. 



Mas... se ele tivesse olhado melhor na hora de juntar os mapas, perceberia que algo 

mais caiu e rolou até perto do box da Murta: 

- Snif, snif... Nooooossa! O que é isso?! – Murta exclamou como alguém que a 

muito tempo não se surpreendia – Um anel?!... – ela tentou colocá-lo no dedo, mas o anel 

não parava lá por mais de dois segundos – Que pena... Se eu não fosse um fantasma ficaria 

tão bem em mim!...Hunf! – com um movimento rápido ela jogou o anel no vaso e... 

TCHUUU*!!!  

 

LAP produções orgulhasamente apresenta... O Um Anel Perdido 

* o thuuu pra quem não entender é uma descarga, tá:-)? 

 

 Cap 01 - O descuido pode levar à uma tragédia 

BAAAMMM! 

Harry colocou o livro sobre a mesa ao lado da lareira no salão comunal da 

Grifinória. 

– Uau! – Rony olhava o livro admirado – Você conseguiu mesmo!  

– Nada é impossível para Harry Potter, o menino que sobreviveu e o aluno que 

ultrapassa qualquer proibição em Hogwarts! 

– O quê vocês estão fazendo? – eles ouviram a voz de Hermione que entrava no 

salão comunal vindo na direção deles. 

– Iiiiihhh! Sujou! Esconde! Esconde! 

– O-quê-estão-fazendo? – ela perguntou novamente quando chegou perto deles.  

– Nós estamos....ééééé...estamos.... 

– Brincando de o-que-é-o-que-é! – falou Harry depressa sem pensar muito.  

– De quê? – ela os olhou perplexa.  

– O-que-é-o-que-é! Sabe, aquela brincadeira que...  



– Eu sei o que é o-que-é-o-que-é! – cortou ela – Mas tenho certeza que o Rony não 

sabe. – ela apontou para o amigo que os olhava com cara de "o que é o-que-é-o-

que-é?‛  

– Não me enganam! O que estão fazendo? 

– Lendo. – murmurou Harry cabisbaixo mostrando livro sobre a mesa.  

– Você lendo? Já lançaram Quadribol através dos Séculos edição revisada? – ela riu 

da sua "piada", mas seu rosto se contorceu de horror quando viu o dito livro – Mas 

ele tem a etiqueta dos livros proibidos e perigosíssimos! 

– É que eu falei que o Harry nunca conseguiria pegar...um... – Rony tentou 

começar a se explicar, mas foi diminuindo a medida que percebeu que Hermione 

era totalmente contra aquilo. 

– O QUÊ?! – trovejou a garota – Uma aposta?! Vocês sabem quantos pontos podem 

tirar da Grifinória por isso? E (acionar modo ‘>>’) blá, blá, blá, blá...  

– Ai, ai... – suspirou Harry.  

– Nessas horas eu daria tudo para não pertencer a mesma casa que ela...  

– (acionar modo ‘>’)O QUÊ DISSE RONY?! (acionar modo ‘>>’) Blá, blá, blá, blá... 

– Ei! Vocês! (voltando ao modo normal)– um monitor desceu apressadamente as 

escadas do dormitório – Já deviam estar nas salas de aula! 

– E VOCÊ?! – Hermione falou furiosa para ele – Também não deveria estar?! – O 

monitor ficou vermelho de raiva e saiu sem falar mais nada.  

– Vamos descer? – sugeriu Harry para escapar da bronca. 

– Vamos sim, mas antes esconde esse livro! Eu não quero ser culpada de (acionar 

modo ‘>>’) blá, blá, blá, blá... 

Eles seguiram atrás de Hermione tapando os ouvidos para não terem que ouvi-la 

até a sala. Mas, ao invés de ajudar, Hermione só os atrapalhou mais. E acabaram 

por esquecer o livro em cima da mesinha.  

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



Enquanto Harry e Rony levavam uma bronca da Profª Minerva por chegarem 

atrasados e mais blás blás blás, Neville, mais atrasado que eles, sai correndo pela 

sala comunal. 

– Tô atrasado, tô atrasado! Aiiii!!! – berrou ele ao atropelar com tudo a mesinha 

onde haviam esquecido o livro. 

– Mas que droga! Ai... – ele levantou balançando a cabeça e percebendo que não 

fora apenas na mesa em que ele batera – Por Merlin!!! Bati num elfo! Foi mal!  

Desculpa!... Ai Ai Ai, tô atrasado, tô atrasado! – e saiu correndo da sala comunal.  

Enquanto isso, o elfo, que na verdade era um homenzinho baixinho com bochechas 

rosadas e cabelos cacheados, levantou-se meio atordoado olhando em volta. 

– ... uééééééé... isso aqui não é Valfenda... 

O livro escorregou pela avantajada barriga de homenzinho, fazendo-o perceber e o 

pegar. Ele levantou do chão e folheou o livro admirado com aqueles rabiscos 

estranhos. Virou o livro com as páginas para baixo para ver a capa e de repente 

ouviu um baque surdo. Surpreso, olhou para o chão onde mais um homenzinho 

massageava a testa com os olhos vesgos de dor. 

– Onde estamos, mestre Frodo? 

– Não sei, Sam. Mas ainda bem que você veio também... 

– Isso é um sonho? – perguntou o outro homenzinho ainda no chão olhando o 

lugar em volta.  

– Claro que não, Sam! – o homenzinho jogou o livro na cabeça do outro. – Isso é 

bem real, não? 

– É sim, mestre Frodo! – respondeu ele humildemente esfregando o olho, onde a 

quina do livro batera. 

O livro caiu no chão e se abriu. De súbito uma luz intensa iluminou todo o salão 

comunal e do livro subiu uma majestosa figura de um velho vestido de cinza e com 

um chapéu de bruxo da época que a nossa avó era virgem. 

– Gandalf! – nos rostos iluminados dos homenzinhos estava um sorriso de orelha a 

orelha – Você veio nos salvar?! 



– Claro que eu vim! – resmungou o velho – Afinal sou o maior bruxo de... 

AAAAAAHHHHHH – ele tropeçou na borda do livro e caiu de cara no chão.  

– Gandalf! Machucou?  

– Na- não! Eu sou um bruxo, hobbit tolo, um bruxo poderoso!... Não me machuco 

fácil! 

– Onde estamos, Gandalf? – perguntou Sam – Que lugar estranho é esse? 

– Não estávamos em Valfenda? – pergunta Frodo logo em seguida. 

– Valfenda... anh... acho que aqui não é Valfenda!  

– Então que lugar é esse?  

– Não sei, hobbit tolo... Mas é melhor vocês se esconderem! Pode ser uma 

armadilha de Sauron. Vão! Se escondam! 

Frodo e Sam se esconderam mal e porcamente atrás do sofá. Mas quando Gandalf 

subiu as escadas do dormitório masculino, os dois saíram apavarodas de lá, não 

querendo ficar sozinhos. 

– Mestre Frodo, estou com medo! – gemeu Sam olhando apavorado para uma 

pintura de uma menina ao lado de um dragão que acenava alegremente para eles. 

– Calma, Sam! Pare de tremer! 

– Mas é você que está tremendo, Mestre Frodo. 

– Bobagem sua! Onde está esse Gandalf?! 

Havia muitas e várias portas no corredor, mas, inacreditavelmente, eles abriram 

justo a porta do dormitório de Harry e Rony. 

– Olhe, Mestre Frodo... Camas! E eu... uahhhhh... estou morrendo de sono...  

– É mesmo. Esse negócio de Sociedade do Anel já está me cansando por 

antecipação. Vamos tirar um cochilo antes de achar uma maneira de voltar. 



Os dois se deitaram (inacreditavelmente ao quadrado) nas camas de Harry e Rony. 

Dormiram quase que instantaneamente e Gandalf logo apareceu ofegante abrindo 

a porta: 

– Hobbits tolos! Querem me enfartar antes de Moria! – vendo que, apesar dos seus 

esbravejamentos, nenhuma reação vinha das camas, ele se escondeu nas sombras 

do dormitório, ainda resmungando.  

*** 

A:...  

P:... 

L:... Gandalf era meio que estressado, né. 

A: Será, L? 

P: Impressão sua. 

L: Sério. Ele disse que, já que não receberia o mesmo cachê que ganhou fazendo o 

filme, não precisava fazer cara de bonzinho. 

A:... Pelo menos ele aceito estar na fic, o que já foi uma grande coisa! 

P: Claro! E, de quebra, trouxe o Frodo e o Sam de graça! 

L:... será que não notaram a falta deles nas filmagens do filme? 

A: Nah, devolvemos eles até o final da tarde. Deu nada! 

P: E ainda ganharam aquele monte de Oscars! Pra que ficar ligando para nós, reles 

escritoras de fics que nem conseguem atualizar o site direito? 

L: Só, né... 

 

Cap 02 - Apresentações beeeeeem formais 

Intervalo antes do almoço e Harry e Rony voltaram correndo para o dormitório, a 

fim de fugir das reclamações de Hermione, que ainda não tinha esquecido da dita 

da aposta. O quarto, até antes desse momento, estava quase silencioso se não fosse 

pelos roncos de Sam uma vez ou outra. 

Logo que os dois entraram, olharam surpresos para as réplicas de bonecos 

assassinos nas suas camas. 

– O-que-é-que-é-isso? – perguntou Harry surpreso. 

– Só pode ser sido aquele Malfoy nojento! – resmungou Rony. 



– Ei... eles não parecem um tanto... não plástico? 

– Anh? 

Nisso Sam solta um ronco que faz os vidros das janelas tremerem. 

– AAAAHHHH! – Rony pulou no pescoço de Harry no estilo Scooby Doo. 

Ao mesmo tempo Frodo e Sam acordam também. 

– AAAAHHHH! – gritou Sam pulando no pescoço de Frodo. 

– AAAAHHHH! – gritaram novamente Harry e Rony quando eles pararam. 

– AAAAHHHH! – gritaram Frodo e Sam quando eles pararam. 

Gandalf surgiu do canto escuro. 

– PAREM COM ISSO! 

– AAAAAAAAHHHHHHHH! – gritaram os quatro juntos. 

Gandalf apontou seu bastão para Harry e Rony que pararam de gritar juntamente 

com Frodo e Sam. 

– Quem são vocês? – perguntou o velho. 

– Quem somos? EU sou o Harry Potter! O incrível menino que sobreAi! Meu pé, 

Rony! 

– Somos alunos! – respondeu Rony como se fosse a coisa mais óbvia do mundo – E 

você sua imitação paraguaia de Dumbledore? 

 Gandalf enfureceu-se com a resposta insolente e começou a murmurar palavras 

estranhas enquanto uma luz alaranjada ia surgindo na ponta do seu bastão. 

Quando ele iniciou a posição de ataque, a porta se abriu repentinamente e acertou 

o nariz de Gandalf, que escorregou inconsciente atrás da porta. 

Quem abrira a porta? Tá-dá-dá-dá-dáááááá Harmoney (ops, é a Hermione mesmo). 

– O que vocês estão... AAAAHHHH! – ela correu para a cama onde estavam os 

hobbits e agarrou as bochechas de Frodo – Que bonitinho!  



– Anh... Hermione? Tá vivo. 

– Anh, o quê? – ela olhou bem para a cara de Frodo que já estava vesgo de dor– 

Argth! – ela limpou as mãos nas vestes – Por que não avisaram antes?! 

– Que coisas são vocês afinal? – perguntou Rony. 

– É mesmo! O que são você? – perguntou Harry – E o mais importante: o que vocês 

estão fazendo aqui? 

– Vocês não estão na edição atualizada de Animais Mágicos e Onde Habitam... – 

comentou Hermione folheando um livro que surgiu não sei de onde. 

– Não somos animais! – protestou Sam. 

– Não é? –Hermione os examinou de cima a baixo – Tirando essas bochechas 

rosadas vocês não tem nada para os classificarem como... humanos. 

– Somos hobbits! – exclamou Frodo. 

– Hobbits? – Hermione voltou a folhear o livro e depois passou para uma outra 

pilha de livros sobre animais que veio também da fábrica Não-sei-da-onde 

Produções de coisas necessárias que não cabem o tempo todo no cenário. 

– O que são hobbits? – perguntou perplexo Rony. 

– Oras! Nós somos hobbits! 

– ... – limitou-se Rony. 

– Ele quis dizer O QUE são vocês! – ajudou Harry. 

– Hobbits, ora! – respondeu Sam, fazendo uma careta logo em seguida para Frodo, 

demonstrando qual a impressão que tivera dos desconhecidos. 

– Grrrrrr! – Rony foi impedido por Harry e Hermione de arrancar a cabeça do 

boneco assassino dos tampinhas. 

– Deixa que eu explico! 

– AAAAHHHH!!! – gritaram todos enquanto Gandalf apareceu limpando o 

sangue do nariz por trás deles. 



– Parem de gritar, estranhos tolos! ... Hum-Hum, sentem-se! 

– Mas Gandalf?! Eles não são espiões de Sauron? 

– Não se preocupe, meu caro Frodo! Espiões de Sauron são no mínimo mais 

discretos... Bom, estávamos nós, felizes, na cidade élfica de Valfenda, decidindo 

qual seria o destino do Um Anel, quando misteriosamente – ele olhou feio para 

Frodo, que abaixou a cabeça envergonhado – alguém o perdeu! 

– óóóóóóóóóóóhhh! – exclamou Sam. 

– Sam! Você sabe da história! 

– Sim, mestre Frodo, mas eu adoro histórias! 

– O conselho de Elrond, – continuou Gandalf revirando os olhos – já estava para 

começar e ainda não havíamos achado o dito cujo do anel que alguém perdeu! 

– Não foi culpa minha... – murmurou Frodo. 

– Ora, cale-se Frodo, era você quem estava com o anel!... Depois de um tempo de 

procura fomos transportados para cá através do livro. 

– LIVRO?! QUE LIVRO?! – perguntou Hermione quase pulando do seu lugar ao 

chão. 

– Um livro que estava naquela sala grande lá em... – Sam não pode acabar. A porta 

estava escancarada e ouvia-se apenas os passos de Hermione que descia as escadas 

como um raio. 

Logo ela voltou no mesmo estilo ofegando: 

– aff, aff...Por acaso este livro? 

– É sim! Como sabia? – perguntou Sam sorrindo abobado. 

Ela começou a folhá-lo freneticamente, lendo. 

– E depois? – perguntou Harry.  

– Depois – Gandalf pensou por um instante– viemos pra cá e estamos aqui... 



– Hum... muito estranho – comentou Rony. 

– Ei! Aqui ó! – Hermione apontou para uma parte do livro – Hobbits, Frodo, e... 

hum, tem um carinha esquisito aqui que se veste igual esse velhinho aí – ela riu ao 

olhar para ele – e diz que é bruxo! 

– Bruxo? Um cara igual a esse velhote aí? – Harry segurou o riso – Sério? 

– Que livro é esse Mione? De piadas? QUÁ, QUÁ, QUÁ! – gargalhou Rony. 

– EU SOU UM BRUXO PODEROÍSSIMO!!! – Gandalf ficou de pé e de repente 

parecia ter aumentado de tamanho e projetava-se horrendamente sobre o trio. 

Enquanto isso os hobbits cobriram as cabeças com os braços pedindo misericórdia. 

Harry, Rony e Hermione se entreolharam e sorriram maliciosamente. Sacaram as 

varinhas no mesmo instante em que a músiquinha do Batman começou a tocar no 

fundo do cenário de baixa renda feito de papelão comprado e montado pela LAP. 

– EXPERILIARMUS! – gritaram os trás e Gandalf voou e bateu a cabeça na parede, 

escorregando dessa inconsciente de novo. 

– Oh! E agora, mestre Frodo?! Quem poderá nos defender?! 

– SALVE ELBERETH! – uma voz trovejou pelo quarto e do livro surgiu uma 

espada segurada por uma mão – Passolargo e a Andúril chegaram para salvar os 

problemáticos hobbits que guardam o Um Anel e só sabem fazer burrada! 

– ARAGORN! Tá-dá-dá! ARAGORN! Tá-dá-dá! ARAGORN! Tá-dá-dá – 

começaram a torcer os hobbits. 

– ... posso pedir um favorzinho? – o tom da voz vinda do livro diminuiu. 

– Claro, óh, grande Aragorn nosso salvador! 

– ... me tira daqui que eu tô entalado! 

Enquanto os hobbits ajudavam a mão com a espada a sair de dentro do livro, o trio 

alegria das fics de slash discutiam: 

– O que vamos fazer com esses doidos? – perguntou Hermione. 

– Sei lá! – Sugeriu Rony. 



– ... Vamos esperar o velhote acordar. Ele parece ser o mais cabeça da turma. 

*** 

A: Nooosa, eu lembro quando escrevemos isso! 

L: Eu também! Foi na aula de Educação física quando era para estarmos jogando 

vôlei!... Por que não estávamos jogando mesmo? 

P: Por que tínhamos quebrado a lâmpada e o professor achou que seria melhor 

para o patrimônio escolar que ficássemos sentadas nas arquibancadas escrevendo... 

A: É, né. 

L: Eu gostava dessas aulas!  

 

Cap 03 - O encontrão (Uhu! Que esbarrada!) 

Em quanto Gandalf dormia "com os anjos", Harry Rony e Hermione tentaram 

aproveitar o tempo livre o melhor jeito: ensinaram paciência para Frodo e Sam, de 

quebra tentaram ensinar Hermione a jogar xadrez e contrataram um guincho de 

pôneis da Terra Média para tentarem desentalar Aragorn... sem sucesso.  

Então resolveram fazer o que parecia ser a coisa certa... (músiquinha de 

suspense)... falar com a sua excelência o grrrrrrrande diretor Dumbledore (óóóó! 

Tem que falar certinho, tá?! Ou as pragas de Merlin recairão sobre vocês! é 

Damboldórrr! E ele é o diretor!). 

Assim trancaram os três estranhos, agora aqui denominados visitantes-da-Terra-

Média, no armário e partiram em busca do senhor de Hogwarts.  

Saíram meio desembestados pela Hogwarts para encontrarem o grande diretor da 

melhor e maior escola de bruxaria! (Uhu! As "puxa-saco"!) Mas foram 

interrompidos por um estrondo gigantesco quando passavam pela décima vez 

pelo quadro da cozinha:  

– ROOOooonccc!!!  

– Ah! O que foi isso?! – sussurrava Hermione pálida com o susto.  

– Não sei... Acho que deve ser alguma besta horrenda e sedenta de sangue que 

Voldemort soltou na escola para me matar!  



– Pô, Harry! – reclamou Rony – Essa história de ser presa de um Lord das trevas tá 

fazendo você viajar!... Foi só o meu estômago!  

Harry e Hermione se entreolharam.  

– E que estômago, hein Rony! – reclamou a garota – Vai ter que desacostumar ele 

que eu não quero que meu marido seja assim!  

– Ma-marido?  

– Claro! Você não lê fanfic, não?! – o garoto balançou a cabeça negativamente em 

resposta – São histórias que uns trouxas inventam sobre nós, e segundo as últimas 

pesquisas a gente namora, casa, beija e... essa fanfic é censurada ?...Ah, deixa pra 

lá! É tudo culpa sua! Precisava fazer aquele estardalhaço no baile de inverno só por 

que eu fui com o Vitinho?  

– Vitinho?! – Rony e Harry fizeram cara de nojo.  

– Vitinho, sim! E... AAAhhh!!!  

O quadro da cozinha se abriu de repente e de lá saiu um vulto segurando uma 

maçã: 

– Olá, meus queridos estudantes! (homenagem para a nossa querida diretora! Nós 

te amamos Tati! Não deixa a gente reprovar esse ano!!!)  

– Dumbledore! – falam os três maravilhados.  

– Merlin é que não é... – ele come mais um pedaço da sua maçã – o que querem? 

nhoc, nhoc, nhoc...  

– Não cospe! – Harry limpa a cara.  

– Oh... desculpa Harry! É a minha dentadura que não anda nos conformes nhoc, 

nhoc, nhoc...  

– Seu suíno! Nunca te ensinei modos, menino?!  

– Gasp, cof, cof, gasp…Ma-mamãe?! – o diretor quase se engasgou– O que a 

senhora faz aqui?  



– Oras Alvinho. Eu vim ensinar esses elfos inúteis como se faz aquelas tortas de 

maçã que meu Alvinho adora! Fofinho!  

– Solta minhas bochechas, mãe! A senhora está me envergonhando  na frente dos 

meus alunos.  

– Vergonha, Alvinho? – ela o pega pelas orelhas – Da sua mãezinha? 

– Ma-mas são meus alunos, manhê!  

– Ah,... oi, queridos alunos do meu Alvinho! Desculpe, mas tenho que voltara 

agora. Não gosto do ar dessa escola! Prefiro algo mais moderno, como Matrix... Até 

as férias, Alvinho! Te espero em Bagdá! 

– Hunf! – suspira Dumbledore esfregando as bochechas vermelhas – Eu devia ter 

escondido melhor aquelas galões de elixir da Pedra Filosofal... Mas o que vocês 

queriam mesmo?  

– É que... – começou Harry.  

– Estamos com problemas! – completou Hermione.  

– Tem uns carinhas estranhos trancados no armário do Neville! – resumiu Rony.  

– Gasp, gasp... Comensais!? – engasgou-se de novo o diretor.  

– Anh... não... um pouco pior! – avaliou Hermione.  

– Voldemort!? – sugeriu Dumbledore entre mais gasp e cofs. 

– Até o diretor não tem respeito com Aquele-que-não-deve-ser-nomeado?! – 

perguntou Rony de baixo da mesa.  

– Saia daí, Rony!  

– Ai! Não puxa a minha orelha, Mione! Pronto! Já tô de pé!  

– É melhor nos acompanhar, diretor!  

– Ok, Harry, mas é bom serem rápidos que aquela torta de maçã já deve estar 

quase pronta!  



– ROOonnnCCC... Eu não comi nada ainda! – choramingou Rony.  

– Quer um pedaço da minha maçã?  

Rony olhou para o que um dia fora uma maçã.  

– Não obrigado. Eu tenho uma bala dos meus irmãos aqui...  

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

Terminado o café das cinco, Dumbledore finalmente seguiu os alunos para a torre 

da Grifinória.  

Logo que entraram no quarto dos meninos, perceberam que um chapéu torto e 

esquisito estava balbuciando alguma coisa fazendo seu cajado brilhar na direção 

da porta.  

– NÃÃÃÃÃOOO!!! – os quatro se atiraram no chão quando o raio passou zunindo 

por suas cabeças.  

O raio atingiu a parede do corredor e fez um "baita" estrago.  

– Oh! Vândalos na minha escola! – desesperou-se o diretor.  

– Era só destrancar, assim ó! (click) Viram? – explicava Hermione para os três 

visitantes-da-Terra-Média. 

– Que coisa espantosa! – Frodo. 

– Podemos levar um desses para casa, mestre Fordo? – Sam. 

Dumbledore, ainda inconformado com a situação da parede do castelo, procurou 

alguém para colocar de castigo: 

– Quem foi o responsável por... Gandalf?! 

– Dumbledore?!  

Os dois se abraçaram fortemente, deram alguns tapinhas nas costas e fizeram um 

cumprimento esquisito em que jogavam os chapéus no chão e pulavam em volta 

deles.  



–Annnnhhh... Vocês se conhecem? – perguntou o coral de alunos e hobbits.  

– Não. – Dumbledore.  

– Nunca nos vimos. – Gandalf. 

– Exatamente! Quem é você sua imitação de bruxo? – retrucou Dumbledore.  

– Sou o maior mago da Terra Média e...  

– Maior comédia de toda a Inglaterra! – divertia-se Rony.  

– Não teve graça. Não é hora para rimas, Rony! – cortou Hermione.  

Enquanto os alunos tentavam reanimar os hobbits que, apesar de tudo, não 

estavam ainda "reanimados" o suficiente... Ora, não entenderam? Eles foram 

trancados nos armário do Neville, gente!  

Dumbledore e Gandalf estavam entre explicações e sorrisos... sorrisos? 

– Você acha que...  

– Não Gandalf...– ele olha em volta desconfiado– eu acho que eles não... como 

eles...  

– Não sei Dumbledore, eles são espertos para simples alunos...  

– Isso são, mas, como dizia... o Um Anel... ele..?...  

– Imagino que ele esteja em algum lugar aqui em Hogwarts, visto que esse anel 

estava com Frodo e Frodo está aqui, sem o anel. (Uau! Que lógica!)... Eu sei! Eu sou 

de mais!... Quem falou isso? 

– Acho que a única maneira de encontrar esse anel é montando uma equipe de 

busca.  

– Equipe de busca? Mas quem?  

Dumbledore olhou em volta com um sorriso maroto e disse com ar suspense:  

– Devemos fazer uma conferência! 



– Conferência?  

– Vamos formar a Comitiva do Anel! – falou Dumbledore orgulhoso da sua 

maravilhosa idéia.  

– Comitiva do... Ei! Isso é plágio!!! 

 *** 

P: Esses dois eram muito suspeitos juntos! 

L: Eram? Ainda são! 

A: Ouvi dizer que eles fazem parte da organização secreta Magos Barbudos Unidos 

para Dominar o Mundo. 

L:... Sério? Legal! 

P: Temos que fazer uma organização secreta também! Vai no ajudar muito contra 

os personagens que querem nos processar! 

 

Cap 04 – A Conferência do Armário 

Durante a pequena I Conferência do Armário, Gandalf e Dumbledore tentavam 

acalmar os alunos e hobbits para se organizarem... se organizarem, para que!? 

(músiquinha de suspense do filme ‚Tubarão‛ e a voz do Dumbledore 

magicamente aumentada): 

– Para reunirmos o Time de Futebol Bola Gato Peladeiros de Final de Semana de 

Hogwarts School! 

...minutos de silêncio para a informação ser processada... 

(BAM) 

– Bam!? Ahn?! Orcs?! Onde?! Por que todos caíram desse jeito? Ué?! – questionava-

se Dumbledore como se isso fosse a coisa menos obvia do mundo. 

(toc toc toc) 

 Frodo, que estava mais perto, levantou-se ainda ‚meio‛ maaaal para abrir a porta 

do armário. 



– Foi daqui que pediram umas pizzas?! – um sujeito vestido com a roupa do Super-

man estava parado na porta com uma pilha de pizzas tamanho gigante. 

(tadaraaan-dandandandan-tadaraaan-dandandandan-DANDAN!-DANDAN!, 

músiquinha do ‚Missão Impossível II‛ ao fundo).  

A janela do dormitório masculino se estilhaçou (CRASH!) fazendo voarem os 

pedaços de vidros em todas as direções, e nossas três heroínas cairam dentro do 

quarto de pára-quedas: 

– Aiiii! Meu pé, P!!! 

– Tá! Tá! Tá! Desculpa aê, A! 

– Yo, povo de ficção! 

– Quem...quem...quem são...vocês?– um Harry BEM atordoado abriu mais a porta 

do armário, empurrando um Rony completamente desmaiado para o lado quase 

caindo para fora do ‚local‛.  

– Bom, nós somos... 

– Uêba! Viu só, L?! Eu disse que a pizza chegava em tempo, até chegou antes da 

gente! Aliás, P, é você quem paga hoje... 

– Ô meeuuu...  

– Quem-são-as-senhoritas?!– Dumbledore não conseguia esconder a curiosidade, 

enquanto Rony as enchia de perguntas sobre aquelas capas coloridas e cheias de 

cordas que elas chamavam de pára-quedas, e que haviam usado para ‚entrar‛ pela 

janela. 

– Primeiro o mais importante...– A entreolhou as amigas e elas seguem falando em 

coro– A PIZZA!!!! 

– Uêba! Pizza! 

– Menos, L, menos. – pediu P enquanto pegava a pilha de pizzas e ia distribuindo 

os pedaços para os alunos e os hobbits. 

– Ei, esse pedaço de piça é bom! – disse Rony todo melecado com o queijo. 



– Pizza Rony, pizza...– L se divertia dando risadas abafadas – O que vocês acham 

de pedirmos mais uma gigante... A P vai até lá e... 

Ela é interrompida pela cara de ponto-de-interrogação de Paula. 

– Mas, L...  

– Chora. 

– Onde fica a pizzaria mais próxima!? Em Londres!?... 

– Acho... acho que sim, né. Afinal, eu não sei de outra cidade que- 

– Tá, tá, tá, tá....Tudo eu, sempre EU! – P interrompe a amiga e saiu batendo a porta 

do armário. 

–...– A – Não faz essa cara, Dumbledore! Está tudo no roteiro, ó! – e ela mostra um 

caderninho soltando folhas e cheio de rabiscos indecifráveis. 

– Cof, cof, cof... 

 

– Está gripado, senhor mago estranho?– Sam, já recuperado do choque causado 

pela entrada das nossas heroínas e tudo mais interrogou Dumbledore. 

– NÃO, digo, não,...isso foi apenas para chamar a atenção, entende. 

– Pessoal! – Hermione tomava a palavra–  Temos muitas perguntas ainda: O que 

está acontecendo aqui!? O que eles querem, ou melhor, o que e quem são eles!? 

E...e...e...uau! do que é essa pizza que chegou... hum, que cheiro bom! 

P entrou distribuindo a encomenda e interremponde de novo a discussão: 

– Essa aqui é de calabresa e ess... 

– Eu QUERO! Me dá um pedaço bem grande dessa piça!? – disse Rony esticando o 

braço em direção a P que, miraculosamente, equilibrava as várias caixas. 

– EITA! Calma que agora tem pra todos,...e...Ahn, porque essa cara de mal 

Dumbledore? 



– Han han han! – ele fez de um jeito muito ameaçador. 

Instantaneamente todos tomaram assento (perto das gavetas, e pendurados nos 

cabides), deixando apenas Dumbledore e Gandalf parados a uma luz tênue que 

entrava pela fresta embaixo da porta, deixando um clima de suspense na reunião 

enquanto as caixas de pizzas iam se esvaziando lentamente...  

– Estamos aqui reunidos para....celebrar essa união de Harry e...EI! Isso aqui não é 

uma fanfic de slash! E que estória é essa de ‚para celebrar essa união?!"...Onde, por 

Merlin... AH! Aqui está o script correto... Bom, temos um enorme problema entre 

nós...  

– Burgh! – interrompendo o enredo, o dito cujo, digo, Frodo arrotou – Desculpe! É 

que eu nunca comi pista antes... 

– AHHhhh!!! É PITIÇA! PITIÇA! – bradou P olhando o hobbit encolhido contra o 

cabide onde estava ‚meio‛ pendurado o Harry.  

– Por favor,....deixem que Dumbledore continue, criaturas tolas!– falou Gandalf se 

controlando, enquanto uma espécie de luz púrpura o iluminava de trás para frente 

transformando aquele tipo de mago tamanho ‚P‛ em mago tamanho ‚GG‛ e bl{, 

blá, blá, blá...  

– Obrigado Gandalf, mas, daqui eu sigo... Então, Frodo, esse pequeno hobbit 

presente,...isso mesmo, mas não precisa apontar Rony... é isso sim, é esse ser aí ao 

seu lado...Rony pare,...PARE, RONY! Todos já viram quem é! ...Então, Frodo 

Bolseiro, filho de Drogo de Bolsão, era o então portador de um anel muito 

importante e ele o perdeu agora julgando sua presença entre nós e toda aquela 

lógica de quando me encontrei com Gandalf que não será repetida porque cansa 

demais ler novamente que ele estando aqui sem o Um Anel esse anel deve estar 

entre nós quase que certamente perdido e silencioso dentro da nossa escola e 

precisamos encontrá-lo o mais rápido possível para que ele não caia em nenhuma 

hipótese em mãos indevidas que possam levá-lo para o lado Negro da Força ou 

seria o fim de todo bem  moral e bons costumes sobre a Terra e Terra Média afinal 

tanto bruxos normais quanto os bruxos mais poderosos cairiam em tentação para 

usá-lo e isso traria o caos e assim precisamos dos jovens mais audaciosos de maior 

coragem e ousadia e...  

– Vixxx, ...isso aqui vai longe.– sussurrou A. 



– A, para de ficar sussurrando com a L porque eu estou tentando entender o que o 

Dumbledore está falando...– P – parece que ele está falando algo importante, mas 

em uma linguagem desconhecida... 

– Tá então! Desculpa aí, mas foi a L e eu quem escrevemos essa parte, então já 

sabemos de tudo!  

– ...mais espertos e misturados com curiosos...– Dumbledore continuava seu 

PEQUENO texto falando sem usar ponto ou vírgula, começando agora a ficar um 

pouco roxo por falta de fôlego.  

Mas, de repente, parou e olhou para trás, onde um homem baixinho e velho lhe 

puxando as vestes. De voz rouca ele dizia agarrado a perna do diretor: 

– Merlin!?...Você!? Até que enfim eu o encontrei...ó Merlin! Mas,...Merlin!? Não! 

São dois Merlin...Mas como!? Isso, não...cof, cof, cof...é demais para meu coração 

eu...– BAM, o velhinho caiu no fundo do armário desmaiado. 

Todos se olhavam, entreolhavam e re-olhavam uns aos outros, em choque. 

– É isso,...– Dumbledore cortou o silêncio– No armário mesmo. Pode vir buscá-lo 

Madame Pomfrey?! Como!? Deixá-lo do lado de fora...é,...é melhor, assim não 

precisamos interromper MAIS NADA...Certo. Obrigado...– e Dumbledore guardou 

seu radinho de comunicação no bolso, pegou a varinha e foi conduzindo o 

velhinho para a porta aberta por Frodo, deixando o velhinho no chão. Mas, ele se 

depara com uma cabeça loira no canto da porta ainda no lado de fora:  

– Ei! Alguém me chamou aqui!? 

Todos que conheciam o ser que estava na porta do armário, gritaram quase que em 

coro: 

– Malfoy!? 

– Claro! Quem mais poderia se encaixar em todas essas e mais algumas qualidades 

que ainda não foram citadas aqui!? Eim, eim, eim!?  

– Cof, cof, cof... 



– Dumbledore...acho melhor procurar um médico, você está tossindo um bocado 

hoje, não acha!? – disse Rony com a cara mais inocente do mundo para 

Dumbledore. 

– MAS!, como eu ia dizendo,...– Dumbledore chamou a atenção de todos os 

presentes na ‚Conferência do Arm{rio‛ para si mesmo– Nós reunimos essas 

pessoas, e já que você ouviu tudo o que dizíamos até aqui, queira sentar-se com os 

outros, Draco, ao invés de ficar dançando ragatanga aí na frente da porta para 

chamar mais atenção que eu... 

*** 

L: E essa foi a nossa primeira fic invadida! 

P: Como chegamos nela mesmo? 

A: Boa pergunta... 

L:... 

P:... 

A:... Enfim, invadimos ela! 

L: Foi divertido, não foi?! 

P: E como! 

A: E um comentário a parte para quem está lendo: lembram do armário de Draco 

Dormiens? Não?! Em que mundo que você vive se está lendo fanfics e nunca leu 

Draco Dormiens! Vai pedir para o tio Google achar ela para você imediatamente! 

 

 

 Cap 05 – Agora vai: “escalação” final... (demorô!!!) 

– ...e o mais hábil,...– Dumbledore seguia em ritmo de Rap, fazendo joguinho de 

palavras com Gandalf. 

– O ‘bjetivo dessa Conferência é...– Gandalf dançava em torno do cajado que 

brilhava focalizando ele e Dumbledore, que rodava em torno de si mesmo.... 

– Para formarmos a melhor e mais preparada, yeah... 

– Equipe de busca para que o Um Anel... 



– Seja reencontrado... 

– E...– Gandalf se viu interrompido no meio de seu ‚rap‛ por ninguém mais 

ninguém menos que, uma de nossa heroínas: P!!! (*cof, cof, cof) 

– Cale-se, cale-se, cale-se. Vocês me deixam, looooOOOoooouca!  

– ...calei... 

– Ahn, mas, como íamos dizendo – vendo que Gandalf estava realmente sem graça, 

Dumbledore tomou a palavra novamente– Montaremos essa equipe de busca e as 

vagas para participar estão abertas agora. 

Assim que Dumbledore terminou de falar, Sam levantou-se de pé e começou a 

pular freneticamente na frente do diretor que simplesmente, não entendia nada 

daquilo... 

– Eu vou! Deixa eu ir! Por favor! Diz que eu vou, diz que eu vou!!!  

– Você já está no grupo, hobbit tolo!– Gandalf deu uma cajadada na cabeça do 

hobbit para que ele se acalmar e parasse de pular como um louco no meio de todo 

mundo.  

Mas, passado esse incidente, o silêncio era cruel e aterrador ali dentro...(cri, cri, cri, 

cri, cri, cri, cri, cri, ...nhoc!...Burp!...AHHHHHHh,....*sai daqui Trevo que assim eu 

tenho um treco! Aff!...)... Até que Dumbledore finalmente tomou uma atitude:  

– Tudo bem! Eu já entendi...Nota extra em poções para vocês! 

– Uêba! Eu estou dentro! Podem contar com um autêntico Weasley no grupo dos 

forasteiros-vindos-da-terra-média! 

– E também com o menino-que-sobreviveu-àquele-que-não-deve-ser-nomeado! 

Os dois meninos parados, lado a lado com os hobbits e Gandalf, olhavam para 

aquela menina de cabelos BEM cheios...então... 

– Tá, né! Eu vou também...depois daquelas fanfics de NC1 eu não vou mais bem 

em poções há algum tempo... Estou nessa! YES! – ela e os dois alunos se 

cumprimentaram batendo com as mãos...(*tá né!) 



– Ei! Nota!? Essa palavrinha mágica!? Estou nessa também!!! – L ia pular para se 

posicionar ao lado do grupo que ia se formando, quando alguém a segura pela 

camiseta (de gatinhos siameses com olhinhos verdes e tudo mais que se tem 

direito): 

– L! Alow! A gente veio aqui para comer pizza e não para procurar anel coisa 

alguma e...  

– Mas – foi a vez de P se meter no assunto, já de pé tentando soltar L da mão da A– 

seria legal fazermos um ‚tour‛ gr{tis por Hogwarts,...vocês não acham!? 

– É...t{, fazer o que?! ‚Não pode vencê-lo então, junte-se a eles‛! LAP ao resgate!!! 

Eeeee!!!! – assim, elas se colocam ao lado do grupo que agora se encontrava envolto 

de uma luz meio prateada meio avermelhada vinda de sei-lá-aonde-aparecem-

essas-luzes-sem-noção... 

– Ei! Vocês não podem me deixar de fora,...estou nessa também...– dse Draco se 

levantando e se colocando do outro lado do grupo, para ficar longe de Harry. 

– Você não precisa de nota em poções, Malfoy! 

– Harry, só para deixá-lo informado, mas com essa moda de fic de slash, a minha 

moral também não anda muito bem com o Snape! 

– Ah! Que romântico admitir a falta dele, Malfoy!– disse Rony começando a rir. 

– CALA A BOCA, WEASLEY! – precisa dizer quem falou isso!? 

– EI! Se esse aí for conosco, ele vai com certeza roubar o Um Anel para si 

mesmo,...e, como o Rony concorda, EU NÃO aceito esse Malfoy na equipe...– 

Harry disse olhando para Rony que confirmava tudo com um aceno positivo de 

cabeça na direção do garoto, e com uma cara de desprezo explicito para Draco do 

outro lado da ‚fila‛. 

– Sr. Malfoy...–começou Dumbledore com aquela cara de ‚eu-sou-O-cara-e-ainda-

mando-aqui‛– Não poderemos aceitá-lo na comitiva, para evitar brigas e 

desuniões posteriores... 

– O QUÊ!? Vocês pagarão caro por isso seus insolentes e sangues-ruins-de-outra-

terra-e-dessa-terra-também!!! HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ HÁ! – Draco bateu a porta 



fazendo todo o arm{rio tremer, e saiu com sua ‚risada maléfica‛ ecoando pelo 

dormitório e pela sala comunal da Grifinória...(*ahn!?) 

– E agora, mais alguém com alguma desavença? – pergunta Dumbledore quase 

certo que estava tudo para terminar quando de repente as luzes pareceram piscar 

umas vezes e todos escutam um forte grito vindo do livro: 

– AAAAAHHH AHAHAHAAAAH! 

Uma mão pressa no livro (que Hermione carregou sei lá quando para dentro do 

armário junto dela) salta e mostra Aragorn pulando igual a um canguru já no piso 

de Hogwarts School...e os hobbits recomeçaram a bater as palmas e fazer aquele 

mesmo esparramo de antes: 

– Aragorn! Aragorn! Aragorn! 

– Passolargo!? Está tudo bem!?– Gandalf se aproximou de Aragorn. 

– Olá, Gandalf... Ficará tudo bem com certeza, mas antes – Aragorn solta uma 

flecha que estava presa na sua ‚retaguarda‛ e continua acariciando a parte ferida.  

Então, com a outra mão, ele ajuda uma luz que oscilava muito a aproximar-se mais 

e mais da beirada do livro, até que todos pudessem ver madeixas muito loiras se 

erguendo, era... 

– LEGOLAS!!! 

* EI SAM! NÃO CORTE A NARRADORA, POR FAVOR!!!  

– Foi mal...  

Mas, então, retomando da INTERRUPÇÃO... se erguendo era: Legolas, o elfo! 

– Essas pilhas... francamente... como posso iluminar o caminho se elas não 

agüentam uma hora sequer e... – resmungava o elfo. 

– Legolas! Como está!? 

– Ahn?!Gandalf...é...estou bem, obrigado. 

– Legolas! Legolas! Legolas! Legolas! – gritavam (*adivinha agora quem estava 

gritando para ele?! Fazendo acompanhamento de palminhas e tudo?! Os hobbits?! 



NãããããoooOOooo...eram a P e a Hermione... a Mione não sei porque, mas a Paula 

não resiste um loirinho...). 

– EI! Quietas...sou tímido! – disse Legolas corando muito de repente. 

Então, ali se encontravam onze dos mais corajosos e audaciosos (*cof, cof, cof) 

membros do mundo bruxo, trouxa e Terra Média. E Dumbledore começou seu 

discurso com a mesma frase, olhando para os onze posicionados na sua frente 

naquela formação típica de time de futebol: metade em pé e metade acocorados... 

– Aqui, reunimos os onze mais corajosos-  

– Corajosos!? – L– Ahn!? Onde!? 

– L! Xito! – P deu um cutucão na L.  

– ...formando o (aquele som de orquestra no fundo se elevando e a câmera 

chegando perto da comitiva enquanto o diretor continua falando, aí a câmera vai 

passando no rosto de cada um em ‚close‛) o nosso time: o Time de Futebol 

Peladeiros Bola Gato de Final de Semana de Hogwarts School!!! 

– Tão tá né...não contraria por orientação médica! –sussurrou A para os outros dez 

do ‚time‛. 

– TDFPBGDFDSS! TDFPBGDFDSS! TDFPGDFDSS! – Sam novamente pulava e 

agitava batendo palmas com a ‚pequena‛ sigla do grupo de buscas recém 

formado. 

– Ei Sam, é TDFPBGDFDSHS! Hobbit tolo!– e ele ganha (mais) uma cajadada de 

Gandalf na cabeça. 

– Mas,...mas,...mas,...O ‚H‛ não tem som na língua portuguesa e... 

– E as únicas que falam oficialmente português aqui, hobbit tolo, são essas 

autoras...e magicamente se estampou nas camisas, e qualquer coisa euivalente que 

o grupo estava usando, a sigla oficial deles (com H). 

– EI! Olha o preconceito!!! – interrompe A quase voando no pescoço de Harry que 

por azar havia corrigido o hobbit– Nós somos boazinhas porque até agora nem 

escrevemos nenhuma fanfic acém dos limites, como de slash ou NC17, por 

exemplo, com vocês... 



– É! Isso aê! – P e L apoiaram a amiga se colocando ao lado dela ao tipo: meninas 

superpoderosas (*ameaça típica de fic de comédia...hehehehhehehe...).  

– Certo! Vamos terminar logo com isso porque eu preciso ir ao banheiro– e 

Dumbledore limpou a garganta daquele jeito que se tira até comida do dente e 

prossegue no assunto– ...Bom,...agora, se virem e achem o Um Anel até amanhã de 

manhã!  

– O que!? Até amanhã!? – finalmente, Hermione disse alguma coisa e estava muito 

indignada.  

– É... porque depois de amanhã é dia de faxina aqui em Hogwarts e eu não quero 

mais confusão ainda com aqueles elfos domésticos como a que acontece há algum 

tempo SABE Hermione Granger!? 

– Preconceito, Dumbledore!? – L feliz da vida por ter dito alguma coisa inteligente 

enquanto P e A se entreolhavam passando a mão na cara para tentarem não pular 

no pescoço da amiga. 

Assim, todos eles dispostos em pontos distintos do dormitório olham um para o 

outro e o outro olha para um que olha para o um de novo que vê o outro olhando 

para o outro que por sua vez olhava o um olhando o um e...AH! entenderam 

né!...Dumbledore corta o silêncio: 

– Que tal sairmos desse armário? Estou apertado demais aqui... 

Com suspiro geral de alívio, eles saíram de dentro do armário. 

– E que a força esteja com vocês! – dizendo isso, Dumbledore acendeu seu sabre de 

luz cor-de-rosa-chá e faz posição de ataque... (*WOW) 

 

 *** Créditos extras (dos primeiros 5 capítulos)***  

Agradecimentos especiais que precisamos fazer:  

- A Cassandra Blair por ter emprestado a relíquia que é o armário da “Draco Dormiens”.  

- A nosso GRANDE patrocinador: EMPRESA AÉREA AFEGÃ AIR LINES, garantia de 

acerto ao alvo! Pela carona aérea.  



  E, perguntas e repostas... 

N° 1: Como o Draco (sendo este SONSERIANO) estava dentro da torre da Grifinória, e 

pior, dentro do dormitório do Harry!? O que ele fazia lá!? 

A responde de cara: Simples! Ele é METIDO (L: Que dúvidaaAAAaaaa) E, como ele 

entrou não interessa porque precisávamos dele lá e ponto final...Manda outra... 

N° 2: Ei, de onde surgiu aquele radinho de comunicação entre o Dumbledore e a Madame 

Pomfrey? 

A responde: Essa fic é NOSSA e a gente coloca o que quiser e aonde quiser nesse meio, 

beleza...próxima... 

N° 3: Como vocês aparecem de pára-quedas na fic? 

A responde de novo: Simples, nós pulamos de um avião, sacou?! 

N°4: Como vocês fizeram tantos personagens ficarem dentro de um armário tanto tempo?  

A quase esganando quem fez as perguntas: Porque eles precisavam de um lugar mais 

“afastado” e o armário estava no lugar de sempre para as horas mais estranhas!  

Até aqui: Por hoje é só pessoal!!! WOW! 

 

 Cap 06 – O grande TDFPBGDFDSDHS  

O primeiro passo que o nosso grande time deu foi... tcham, tcham tcham, 

tchammmmm!!! Montar uma mesa retangular (sem mesas e cadeiras, é claro) para 

colocarem as pistas em ordem. A disposição dos integrantes foi a seguinte: Frodo, 

Sam, Harry, Hermione, Rony, L, A, P, Legolas, Aragorn e Gandalf fechando o 

retângulo.  

 

– Já sabemos a história de Frodo – começou Gandalf – Agora queremos saber o que 

você fez depois que pegou esse livro? 

 

– Eu? –perguntou Harry ajeitando os óculos – éééééé... pra lugar nenhum.  

 



– Sr. Potter, qualquer informação que você omitir agora pode tornar toda a nossa 

busca em vão! (LAP: óóóóóóóóóó!)  

 

– Tááá... –ele suspirou concordando – ...depois que eu saí da biblioteca passei na 

cozinha pro lanchinho das 1:00 da madrugada, depois dei uma passadinha no bar 

das Veelas que funciona clandestinamente em baixo da cabana do Hagrid, depois 

coloquei uma surpresinha no caldeirão do Snape e fui dormir.  

 

– Deu tempo para dormir ainda? – perguntou L horrorizada – Sabia que dormir é 

muito importante para o seu crescimento, mocinho! 

 

– Por que nunca me contou que tem um bar de veelas na cabana do Hagrid? – 

perguntou Rony quase chorando.  

 

– Bom, acho que agora temos que nos dividir em dois grupos...  

 

– EU VOU COM O LEGOLAS! – P parou de babar no elfo loiro e se manifestou – 

...ahn... quer dizer, eu... – ele olhou para todos os presentes que a miravam 

surpresos – Ah! Foi isso mesmo que vocês ouviram! Não resisto a um loirinho! 

Pronto! Assumi! 

 

– ... – A.  

 

– Isso mesmo, P! Temos que ter orgulho do que somos! Não podemos ter vergonha 

de nossas manias estranhas! – L aplaudiu. 

 

– ... – A – ... continua por favor, Gandalf!  

 

– Como eu estava dizendo... Vamos formar dois grupos. Legolas, Aragorn e eu 

vamos para o bar das veelas, e o resto procura aqui pela escola.  

 

– Nada disso, mocinho!... velhinho...?... Senhor! Vocês não vão entrar sozinhos 

naquele antro de perdição! Um responsável vai com vocês!... – a L aponta para 

Frodo (não!), para o Sam (não, mesmo!), para o Harry (nanão!), Rony (nem 

pensar!), Hermione (...huuuum).  

 

– EU NÃO VOU LÁ! – protestou ela.  

 

– Então, nesse caso, a gente vai com vocês! – a LAP imediatamente pôs-se de pé.  

 



– Aaaaaaahhhhhhhh!!! – Gandalf, Legolas e Aragorn suspiraram decepcionados.  

 

– E o resto procura aqui na escola! – Completou A – Vamos!  

 

A mesa retangular se desfez e cada grupo foi para um lado.  

 

– Droga! – reclamou Gandalf com as mãos nos bolsos e chutando uma pedra 

invisível – Quando eu tenho uma oportunidade me aparecem essas gúrias 

desmancha festa!  

 

– Falou alguma coisa, vovô? – perguntou P.  

 

– Vô é a *****!  

 

 

 

O grupo que ficou na escola procurou arduamente pela cozinha, principalmente na 

dispensa. E exaustos voltaram para a sala comunal da Grifinória para descansar. 

Agora, como eles fizeram isso sem o Filch pegar eles? Simples! Foi proteção de 

Elberet e Merlin!  

 

– Como você quer que a gente ache um anel em Hogwarts, e ainda por cima em 

uma noite? – protestou Rony jogando-se em uma poltrona. 

 

– Sei lá! – disse Frodo – Achando! Se vira e anda logo que não temos muito tempo! 

 

Harry olhou para Rony, que olhou para Hermione, que continuava olhando para 

Frodo, que olhava para Sam.  

 

– O que está fazendo, Sam? – perguntou ele espantado para seu companheiro que 

brincava com o Bichento.  

 

– Olha mestre Frodo! Olha como ele é inteligente! Quer ver? Gatinho Fofo! Mimi 

lindo! Fala pro tio Sam, fala!  

 

Bichento o encarou com aquele olhar de "sai daqui, idiota!" 

 

– Ah, ele está tímido! Tá com vergonha, miminho? Então dá a pata dá!  

 



– MMMMIIIIIIIIIAAAAAAAUUUUUUU!!! FHSSSSSSS! FHSSSSSSSS! (tradução 

do gatês: você vai ver a pata que eu vou te dar, seu mala! Toma isso! 

IÁÁÁÁÁÁÁÁ! POW! SOC! IÁÁÁÁÁ! HUÁÁÁÁÁÁ! KAMEHAMEHAAAAAA!)  

 

– AAAAAHHHHHHHH!!! – gritava Sam desesperado correndo de um lado para o 

outro enquanto Bichento fincava as unhas no seu rosto.  

 

– NÃO MACHUCA MEU GATINHO SEU TOCO DE AMARRAR JEGUE! – 

Hermione saiu correndo atrás deles.  

 

– ... voltando ao nosso assunto, – continuou Frodo – aqui É uma escola de 

bruxaria? Pois então faça o seu abracadabra e me devolva o anel!  

 

– Sério! Não sabemos como...  

 

– Harry! O feitiço convocatório!  

 

– É mesmo! Por que não pensei nisso antes?! ACCIO ANEL!  

 

(...) 

 

cri, cri, cri... 

 

– Por Elberet! – suspirou Frodo – Onde foi parar Gandalf quando se precisa de um 

bruxo de verdade? 

 

BIP! BIP! BIP! BIP! BIP! LOCALIZANDO GANDALF!  

BIP! BIP! BIP! BIP! BIP! BIP! BIP! BIP! BIP! BIP! 

BIP! BIP! BIP! BIP! BIP! GANDALF LOCALIZADO!  

BIP! BIP! BIP! BIP! BIP! BIP! BIP! BIP! BIP! BIP! 

 

– AAAAAAHHHHHHHH!!! SOLTA A GENTE! NÓS SOMOS AS 

RESPONSÁVEIS POR VOCÊS AQUI! – gritava a LAP amarradas com cordas 

élficas super-master-poderosas.  

 

– Cala a boca vocês aêêê! – Gritou Aragorn enquanto ele e Legolas brindavam com 

dois canecões de cervejas amanteigadas.  

 

Gandalf estava em um canto cercado por veelas popozudas contando vantagens.  

 



– ... Aê aquele dragão enorme de vinte cabeças pareceu na minha frente! Então eu 

peguei a minha espada e acertei bem no coração dele! 

 

– EI! –grita L – Isso tá me parecendo a estória da Bela Adormecida!  

 

– É mesmo! – A – E o dragão só tem uma cabeça! 

 

– É! – P – E você não tem a menor semelhança com um príncipe!  

 

BIP! BIP! BIP! BIP! BIP! VOLTANDO!  

BIP! BIP! BIP! BIP! BIP! BIP! BIP! BIP! BIP! BIP! 

BIP! BIP! BIP! BIP! BIP! VOLTOU!  

BIP! BIP! BIP! BIP! BIP!BIP! BIP! BIP! BIP! BIP! 

 

– MIIIIAAAAUUUUUUU!!! FISHHHHHHHH!!!  

 

– AAAAAAAAAHHHHHHHH!  

 

– MEU GATINHO! – eles ainda pulavam por todo o salão comunal.  

 

De repente eles ouviram um barulho metálico na lareira e ao chegarem mais perto, 

ela explodiu em uma nuvem maciça de anéis. A sala comunal inteira ficou repleta 

de anéis de todos os tipos.  

 

Finalmente, com o susto, Bichento largou a cara de Sam e sumiu. Sam, porém, 

gritava desesperado:  

 

– Socorro, mestre Frodo! Eu não sei nadar! Estou me afogando!  

 

– Sobe no banquinho, Sam!  

 

 – Que banquinho, mestre Frodo?! 

 

– Serve este? – Hermione acertou um banquinho bem no nariz do hobbit, que 

desmaiou – Isso é pra você aprender a não mexer com os gatinhos inocentes dos 

outros.  

 

– Por Merlin! Quantos anéis! – Rony olhava espantado a sua volta.  

 



– E agora!? – Harry estava desesperado – Se alguém ver essa bagunça aqui vão nos 

expulsar!  

 

Eles pensaram na situação e nesse meio tempo Sam acordou apalpando o galo 

enorme na cabeça.  

 

– Acho que devemos procurar o anel. – sugeriu Hermione.  

 

– Vamos! – Frodo concordou e todos mergulharam.  

 

Voltaram logo em seguida cada um com um anel diferente:  

 

– Fogo?! – gritou Rony.  

 

– Terra?! – gritou Frodo.  

 

– Vento?! – gritou Harry.  

 

– Água?! – gritou Hermione.  

 

– Coração?! – gritou Sam. 

 

Eles se entreolharam perdidos.  

 

– ÁHA! Então foram vocês que pegaram meus anéis?! 

 

– AAAAAAHHHHHH!!! – todos gritaram quando um cara todo azul entrou pela 

lareira. 

  

– Vocês não tem o direito de usarem os anéis! Nem você! – ele apontou para Rony 

– ... apesar desse cabelo estranho... Não importa! ME DEVOLVAM!  

 

Eles devolveram se reclamar para o cara sair o mais rápido possível.  

 

– Ei?! Você não é o Capitão Planeta? – perguntou Hermione.  

 

– Somente para estranhos. Até nunca mais! – e sumiu também pela lareira.  

 

– ... – Harry.  

 



– ... – Rony.  

 

 – ... – Hermione.  

 

– ... – Frodo.  

 

– ... – Sam.  

 

– O que vamos fazer com todos esses anéis? – perguntou Rony.  

 

Os quatro se entreolharam, e as caras do trio se iluminaram...  

 

lálálálááááá, Algum tempo depois... 

 

– Pronto! – disse Harry satisfeito – Conseguimos fazer tudo sem as varinhas!  

 

– É! Mas uma ajudinha de magia não machucaria ninguém! – resmungou Rony que 

empurrava a porta do armário de Neville, que estava pronta para explodir de tão 

abarrotada de anéis, ajudado por Frodo e Sam.  

 

– Deixa que eu faço isso, Harry. – Hermione adiantou-se – É um feitiço simples de 

contenção... hum-num... CONTENCIONES DEL AMARITO!  

 

– UAU!... Pa-parece que funcionou, mestre Frodo... mestre Frodo? Quando nós 

voltarmos para casa vou ter um gatinho... e vou cortar as unhas dele todos os 

dias...  

 

– YO TE AMO! YO TE QUIERO! VEELA MIA! POPOZÃO! – uma cantoria 

desafinada invadiu toda a sala comunal de repente.  

 

Eram Legolas, Aragorn e Gandalf (que trazia a LAP, ainda amarrada, nas costas. 

Sabe, tipo o homem-do-saco). E estavam mais bêbados que patos da Jamaica. 

Vinham os três abraçados, cantando e acabaram tropeçando e caindo.  

 

– Ah! Por Merlin!? – Harry bateu a mão no rosto revirando os olhos– E agora? 

Quem poderá nos ajudar?!  

 

– Sim, senhor Harry Potter? – Dobby apareceu do nada – O que o senhor pedir, 

senhor Harry Potter. Qualquer coisa senhor! 

 



– Dobby?... Bom, já que está aqui, não viu um anel poraí não?  

 

– Dobby viu um montão de anéis entrando pela chaminé da lareira faz pouco 

tempo, meu senhor. 

 

– Não esses anéis, Dobby. 

 

–Oh! Arwen! Você também veio para esse mundo fantástico? (hic!) – Aragorn 

correu até Dobby o abraçando. – Por causa do cabeça dura do Frodo a estória 

acabou antes do beijo na ponte! (hic!) Mas não tem problema! Eu te amo mesmo 

assim! (hic!)... sabia que eu sempre adorei essas (hic!) suas orelhas pontudas, 

Arwen... o nariz tá um pouquinho maior do que da última vez (hic!), mas eu te 

amo mesmo assim! (hic!) 

 

– Senhor Harry Potter? – Dobby olhava nervoso de Harry para Aragorn tentando 

se livrar do último em uma cena típica de Penélope e Pêpê le Gambá. – O que eu 

faço, meu senhor? 

 

Harry e os outros se seguravam para não rir da cara do elfo-doméstico.  

 

– Um dia eu vou se rei, Arwen! (hic!) E você vai abandonar sua (hic!) imortalidade 

para vir atrás de mim! (hic!) E daí... nós... ROOOoooonCCC 

 

Dobby saiu do abraço e Aragorn caiu babando no chão.  

 

– E agora o que vamos fazer? – perguntou Frodo. 

 

– Vamos dormir? – Sugeriu L. 

 

– Depois de desamarrarem a gente, é claro! – acrescentou A.  

 

– Entãããuuuaaaahhhh... – Harry bocejou – nham, nham... amanhã nós 

continuaremos. 

 

– Mais alguma coisa, senhor Harry Potter? – Dobby ainda perguntou antes de sair 

tremendo ao olhar para Aragorn.  

 

 

 

 



Durante a madrugada:  

 

– "Onde esstá, onde esstá: meu Precioso, meu Precioso? É nosso, é sim, e nós quer 

ele. Os ladrões, os ladrões, os ladrõezinhos nojentos. Onde estão com o meu 

Precioso? Malditos! E nós odeia eles! "... EI! AÍ NARRADORAS! ESSA NÃO É A 

MINHA FALA! 

 

(L: Ops... 

A: P! Tira o teu livro do SDA de perto do teclado! 

P: Desculpa, Draco!) 

 

– Muito bem... de novo... hum-hum... Esses idiotas! Vão ver só! Vão pagar caro por 

não terem deixado um cara lindo, rico e gostoso como eu entrar nesse... nesse... – 

ele contou nos dedos – T-D-F-P-B-G-D-F-S-H-S!... acho que acertei...  

 

– AAAAAAHHHHH!!! É ELE! É ELE!  

 

Draco quase caiu de susto quando alguma coisa pulou no seu pescoço e começou a 

gritar escandalosamente:  

 

– AHHHHHH! UM VAMPIRO! UM VAMPIRO! TIRA! TIRA ELE DO MEU 

PESCOÇO! TIRA!  

 

– O QUE ESTÁ ACONTECENDO AQUI? – Gandalf levantou com uma luz acessa 

no cajado e touca de dormir de coelhinho – Que escândalo é esse? Tem gente que 

tomou um porre daqueles que só se toma uma vez na vida e quer dormir aqui! 

 

Todos os outros tinham acordado também e olhavam pasmos para um ser (P!) 

agarrada no pescoço de Draco com a cara mais feliz do mundo. 

 

– Você-não-pode-entrar-na-sala-comunal-da-grifinória! – Hermione, como 

monitora, estava enfurecida.  

 

– Sério? – perguntou o garoto tentando tirar a P com um pé-de-cabra – Não tinha 

nenhuma placa na passagem falando isso... Alguém tem um maçarico aí? 

 

– O que você quer, Malfoy? – perguntou Harry.  

 

– Sabotar vocês, oras! 

 



– E como pensa que vai fazer isso, ô loiro falso?! – perguntou Legolas.  

 

Os olhos de Draco incendiaram-se: 

 

– Loiro falso? Quem é o loiro falso aqui seu elfo farsante?!  

 

Legolas apontou uma flecha para o nariz do garoto, e ele rapidamente sacou sua 

varinha. 

 

– Oh! Não briguem por mim! – disse P sonhadoramente – Eu gosto dos dois! 

 

– ... a P deve achar que está sonhando... – comentou L esfregando os olhos ao lado 

de A, no colchonete em que as três deveriam estar dormindo.  

 

– Hum-hum... – concordou a amiga voltando a dormir.  

 

– Não se intrometa, ô seu bambu ambulante! – brigou Draco tentando se livrar de 

P com a varinha.  

 

P fez bico para chorar e seus olhos se encheram de lágrimas. 

 

– Não gostas mais de tua amada?  

 

– Vixi Maria! – L – ....começou!  

 

– 1ª fase! – A acordou depressa – Casa das Sete Mulheres!  

 

– Eu nunca te vi na vida!  

 

Ela soltou o pescoço dele:  

 

– E tu ô galante arqueiro loiro da floresta? 

 

– Não gastaria nem um segundo da minha vida eterna com você! 

 

Os olhos de P se estreitaram e ela lançou um olhar mortal para os dois.  

 

– 2ª fase! Possuída! – A agora dividia uma bacia de pipoca com L enquando 

assistiam o desenrolar da cena.  

 



– Então é assim, é? Eu gasto grande parte da minha vida adorando vocês e é assim 

que me tratam? Sintam agora a ira da Lilith! (personalidade macabra da P) – Uma 

chama negra a envolveu e ela se transformou em uma rainha das trevas.  

– AGORA VOCÊS ME PAGAM! IIIIÁÁÁÁÁÁÁ!!!  

 

Ela jogou um raio negro contra os dois que a olhavam abobados. O raio atingiu 

Draco que voou pela janela. Vendo isso Legolas se jogou de joelhos no chão 

jurando amor eterno à ela.  

 

– Sério? – perguntou P, mudando totalmente de atitude.  

 

– Nunca falei tão sério! Eu seria até capaz de casar com você! (glup)  

 

– SÉRIO?!!! – o estilo dark dela sumiu, e uma P radiante saiu pulando e agarrou-se 

ao pescoço do elfo.  

 

– Vai começar tuuuuudo de novo! – A largou as pipocas com L e voltou a dormir.  

 

– Boa noite pra vocês! – L jogou a bacia em Sam que já roncava novamente e voltou 

a dormir.  

 

Logo todos os que ainda estavam acordados dormiram também e somente P e 

Legolas ficaram acordados. Assim, o elfo teve que passar a noite acordado 

escrevendo convites de casamento enquanto P fazia a lista do seu enxoval.  

 

*** 

 

L: Uma observação: A idéia do Bar das Veelas, nos tiramos de outra fic de comédia, 

a Zoeira Filosofal. é uma fic muuuuuuito d+ do mesmo estilo que O Um Anel 

Perdido... Não sei onde vocês podem encontrá-la, mas, se a acharem, não deixem 

de ler, ok? 

A: Pior! Tem umas fics antigas tão legais que não se acha mais... 

L: Só... 

P: Assim até parece que somos umas velhas gag{s lembrando dos ‘anos dourados’ 

da nossa época de colegiais! 

L: E não somos? 

A: Já vivemos praticamente ¼ da nossa vida! 

L: Sério?! 



P: Não exagera, A! 

A:... (cochichando para L) Complexo por ser a mais velha, não admite a idade. 

P: EU OUVI ISSO, DONA A DA LAP! 

L: Sujô! 

A: Foge! 

P: Lilith! PEGA! DESTROÇA! 

 

 

7º Cap – Um dia de BBB 

 

Como o dia seguinte, um sábado, era dia de faxina em Hogwarts e todos os alunos 

eram mandados para Hogsmeade como desculpa, os visitantes da Terra Média 

teriam que se esconder. E o local mais seguro possível imaginável para Harry era o 

banheiro da Murta.  

 

Então lá foram eles! Hermione trancou a porta com um feitiço e colocou um 

encantamento para que ninguém sentisse vontade de entrar lá. 

 

Gandalf, Legolas e Aragorn ainda estavam com uma dor de cabeça terrível e não 

paravam de resmungar. Para piorar a situação deles, a LAP não parava de 

reclamar sobre o que fizeram com elas na noite passada. 

 

– Onde já se viu amarrar a gente daquele jeito! – disse P agarrada de uma forma 

indesagarrável ao braço de Legolas.  

 

– Nunca mais vamos colocar vocês em uma fic nossa! – A. 

 

– E vamos contar tudo para os pais de vocês! – L.  

 

– CHEGA! – Frodo não agüentava mais.  

 

– Parem! Temos que ficar unidos!... Já que teremos que passar um dia inteiro aqui, 

sem saber o que está se passando lá fora, vendo as mesmas pessoas... 

 

– Já ouvi isso em algum lugar... –L.  

 

– Eu também... – P.  

 



– ...Ah, não! NÃO UM DIA DE BBH! NÃÃÃOOO!!! –LAP.  

 

– BB o quê? – perguntou Sam – São parecidos com vocês? 

 

As três correram até aporta trancada do banheiro e começaram a esmurrá-la.  

 

– Não podem fazer isso coma gente! – L gritava desesperada começando a chorar.  

 

– Vocês são maus! Muito maus! – gritava P enfurecida. 

 

– ...mas,... não é a gente quem está escrevendo...?... Ah! ABRAM ESSA PORTA!!! 

EU SEI DO QUE SOMOS CAPAZES DE FAZER! – A.  

 

– Quem está aí?! – a voz ameaçadora de Filch gritou do outro lado. 

 

– ... – Harry.  

 

– ... – Rony.  

 

– ... – Hermione.  

 

– ... – Frodo.  

 

– ... – Sam.  

 

– ... – Gandalf. 

 

– ... – Legolas.  

 

– ... – Aragorn.  

 

– Quem está aí? É você Pirraça? 

 

– Ahn... ééééééé! – P tentou mudar a voz. – Eu sou o pirraça!  

 

– Essa não é a voz do Pirraça! – respondeu Filch parecendo desconfiado.  

 

– E...é que... Eu sou o pai do Pirraça!  

 

– Pirraça não tem pai! 



 

– O Filch! Dá um tempo! – gritou A impaciente.  

 

– Murta? – perguntou o Zelador.  

 

– ...É! É a Murta! Será que não posso receber visitas de amigos? 

 

– ... Bom, não tem nenhum regulamento contra isso... Mas se fizerem bagunça de 

novo eu dou descarga em todos vocês!  

 

– Tá! Tá! Agora vai dar uma olhada no caldeirão do Snape que tem uma surpresa 

pra você lá!  

 

– Valeu Murta! Tô te devendo duas!  

 

Eles ouviram ele correr em direção das escadas.  

 

– Ufa! Nos livramos dessa! Boa idéia A. 

 

– Ei L! A idéia foi minha! – reclamou P. 

 

– Mas só a A conseguiu fazer funcionar!  

 

Um barulho ensurdecedor ecoou por todo o banheiro.  

 

– Estou com fome, mestre Frodo!  

 

– Pois é, Sam... – outro ronco – Eu também estou com fome...  

 

– Bom... acho que eu ainda tenho uma lata de refrigerante aqui na minha mochila... 

– começou A. 

 

– OBA! OBA! OBA! – Sam saiu pulando, agarrou a lata e começou a chacoalhá-la.  

 

– Não pode fazer isso, mocinho! – advertiu L.  

 

– Eu tomei um desses ontem antes de dormir. E na embalagem dizia "agite antes 

de beber" . – disse ele tentando tirar o anel da lata. 

 

– Aquilo era um Todynho! Isso é um... – P não teve tempo de acabar. 



 

O hobbit saiu voando pela banheiro como um foguete batendo em todos os cantos.  

 

– AAAAHHHHH!!! MESTRE FRODO!!! SOCORRO!!!  

 

– Por acaso você é a babá dele, Frodo? – perguntou A fechando a mochila sem tirar 

os olhos do Hobbit-foguete.  

 

– Elberet me livre! – benzeu-se Frodo.  

 

– Acho que ele vai ficar aí um bom tempo... – comentou A.  

 

– AAAAAHHHHHH!!!  

 

– É... – concordou L.  

 

– AAAAAHHHHHH!!! 

 

– ... vamos brincar de forca? Eu tenho um caderno aqui! – lembrou-se A de repente.  

 

– AAAAAHHHHHH!!! 

 

– Vamos! – P e L.  

 

– AAAAAHHHHHH!!!  

 

– Eu ainda estou com fome... – Frodo.  

 

– AAAAAHHHHHH!!!  

 

– Dá pra vocês fazerem silêncio?! – gritou Gandalf – Ainda estamos de ressaca!  

 

– AAAAAHHHHHH!!!  

 

– Desde quando minha voz é parecida com a da Murta?  

 

– AAAAAHHHHHH!!! – (BAM) – AIII!!! AAAAAHHHHHH!!!  

 

– Sei lá... talvez o Filch tenha cera nos ouvidos. Eu começo! – P.  

 



– AAAAAHHHHHH!!!  

 

– Só... – L.  

 

– AAAAAHHHHHH!!! EU JÁ ESTOU TONTO, MESTRE FRODO!!! EU QUERO 

DESCER!!! 

 

 

 

Três horas depois:  

 

– AAAAAHHHHHH!!!  

 

– É A! Do que é feito esse seu refrigerante? Partículas biônicas de outro planeta ou 

super-ultra-mega espinafre?! 

 

– Pra de brincar, L! Eu não vi que já estava vencido há tanto tempo! Hunf! 

 

–Lembrete mental – pensou P – Nunca mais aceitar nada vindo da mochila da A. 

 

– Será que ele vai descer algum dia? – perguntou L.  

 

– Olha, L,A! – diz P sorridente apontando para o Legolas – Ele tá dormindo! Posso 

agarrá-lo agora?  

 

– Melhor não, P. Essa fic não tem censura e vai dar problema. – comentou A. 

 

– Ahhh – P fez bico e batendo o pé – A única oportunidade que eu tenho na vida e 

essa fic não em censura! Esse mundo é injusto!  

 

– AAAAAHHHHHH!!!  

 

– ... Eu tive uma idéia!  

 

P corre para a tela do seu computador e pendura uma plaqueta no seu monitor 

dizendo:  

 

ESSA CENA É PROIBIDA PARA MENORES DE 18 ANOS! ENTÃO SE VOCÊ 

FOR UM MENOR SAI FORA DAÍ! E NÃO LEIA ISSO!... VAI LOGO QUE EU TÔ 

MANDANDO! 



 

– He, he, he! Agora sim!  

 

– Calma aê, P! – A tampa os olhos de Frodo e da L. – Pronto! 

 

Começa a tocar a músiquinha da Pantera Cor-de-rosa ao fundo e...  

 

– AAAAAHHHHHH!!! SAI DE BAIIIIIIIIXO!!! 

 

– SALVEM-SE QUEM PUDER!!! – P se joga no chão cobrindo a cabeça e é seguida 

pelos demais.  

 

– AAAAAHHHHHH!!! (BBUUUUUUUUMMMMMMMM!!!)  

 

– AAAAAHHHHHH!!! OS ORCS ESTÃO INVADINDO A TERRA-MÉDIA!!! – 

Gandalf pôs-se de pé no mesmo instante quase morrendo do coração. 

 

– ... Sam?... Você está vivo? – perguntou Frodo enquanto L cutucava o hobbit com 

uma vareta para ver se ele ainda estava vivo. 

 

– ... Ainda estou com fome, Mestre Frodo.  

 

 

Desmossomos: (mácula adaesheus) são grampos protéicos que aumentam a 

adesão...  

P: L! Anta Verde! Tá copiando a matéria no caderno errado!  

L: Ops... foi mal...  

 

Ao anoitecer, os integrantes do TDFPBGDFDSDHS que estavam no banheiro 

puderam sair. E antes de voltarem para sala comunal passaram na cozinha a 

pedido da maioria. 

 

– Muito bem! – começou Gandalf , já melhor da ressaca, ao chegarem na sala – Já 

checamos quase todos os lugares... mas acho que devemos procurar melhor na bar 

das veelas e...  

 

– NÃO! – LAP. 

 

– É! – ajudou Rony – Agora É a nossa vez! 

 



– Vamos fazer as coisas do jeito certo. – disse sabiamente Frodo – Quais os lugares 

que ainda faltam procurar?  

 

– Na sala do Snape.  

 

– Só? – perguntou Gandalf.  

 

– Sim. Vocês procuraram no banheiro da murta, né? 

 

– ... –L.  

 

– ... – A.  

 

– ... era pra procurar? – perguntou P.  

 

– Vocês são burras ou se fazem de espertas? – perguntou Rony.  

 

– Cuida da tua vida, ô foguinho! – respondeu L.  

 

– Então vamos procurar no banheiro e depois vamos para sala desse tal Snape. – 

Gandalf chegou a uma conclusão – E depois vamos para o bar das veelas.  

 

– UÊÊÊÊBA!!! – todos os garotos, machos, homens, elfos e bruxos presentes.  

 

– Eu prefiro ficar na sala do Snape vendo se aquela estória das "Detenções da 

Hermione" é verdade. – P.  

 

– EI! – Hermione.  

 

– Que estória é essa Mione!? – Rony.  

 

*** 

 

L: Coisas que você precisa saber sobre o universo da LAP: lição #01! 

P: A mochila da A está interligada com uma outra dimensão e seu fundo é 

praticamente algo impossível de se encontrar. Dela nós conseguimos tirar quase 

tudo que se possa imaginar! 

A: Menos dinheiro e colas para provas! 

L: Muitos estudos já foram feitos a respeito dessa questão e todos chegam a uma 

única conclusão: 



P: Se você chegar a cair dentro dessa mochila, vá com Deus meu filho, porque 

ninguém sabe onde você irá parar. 

L: Alguns pesquisadores mais radicais já chegaram a afirmar que a dita mochila é 

na verdade um buraco negro que pode aumentar e engolir todo o planeta, nos 

levando a um final lamentável. 

A: Mas não acreditamos nisso! Primeiro: 

L: Às vezes sai umas luzes estranhas dela, então não é exatamente um buraco 

negro. 

A: Segundo: 

P: Geralmente tiramos coisas dela, ela nunca engoliu ninguém. 

L: Não que já não tenhamos tentado fazer isso. 

A: A mochila não quis engolir o Draco por motivos desconhecidos para a nossa 

simples e humilde imaginação. 

L: Geralmente, as coisas dentro da mochila da A estão muito além do prazo de 

validade especificado na embalagem. 

A: Mas nunca ninguém morreu por isso! 

L: Já passamos mal, mas deu nada! A P está acostumada a acordar vendo o teto da 

enfermaria mesmo... 

P: Eiii! 

A: Encerramos por aqui uma construtiva lição sobre o universo da LAP. Fiquem 

atentos! Um dia lançaremos um livro contendo todas as lições... assim que 

lembrarmos de todas elas...  

 

Cap 08 - Achando o Um Anel Perdido... que agora não está mais 

perdido porque foi achado 

Então lá foram eles de volta para o banheiro da Murta.  

O time tentava fazer Harry lembrar onde havia ido com o livro enquanto Sam 

olhava pelos arredores do recinto e comentava com Frodo:  

– Que lugar sujo esse, mestre Frodo!... muito sujo... – ele passou o dedo pelo 

espelho – olha só esse AAAAAHHHHHHHHHH!!!!  

– AAAAAAAAAHHHHHHHHHHHHH!!!!!! – todos saíram correndo feito 

baratas tontas não sabendo para onde ir, e acabaram se batendo uns nos outros.  



– O que foi, Sam?! – perguntou Frodo tentando abaixar o galo na cabeça que 

ganhou batendo no raio da testa de Harry (... eles são quase do mesmo tamanho... 

só pra localizar vocês no tempo e espaço), ainda meio caído no chão.  

– Tem um monstro horrível ali! – ele aponta para o espelho. 

– ONDE?! – P e L saíram correndo também.  

– AAAHHHH!!! – L saiu gritando – É a loira do banheiro!  

– Sua trouxa! – disse P emburrada cruzando os braços – É o meu reflexo! E eu não 

sou loira, sua vesga!  

– Vocês se amam, né?– perguntou Hermione – O jeito carinhoso como se tratam é 

de impressionar até mesmo o Papa.  

– Eu não tenho culpa se me assusto fácil. A culpa é dela! –L aponta para A. 

– nhoc, nhoc EU? Nhoc, nhoc... 

– Onde você achou bolacha? – perguntou Rony.  

– Dá minha mochila. Nhoc, nhoc...  

– DÁÁÁÁÁ!!! – L e P praticamente pularam em cima da amiga.  

E enquanto as três rolavam no chão brigando pela bolacha, Harry explicou:  

– ... Não era um monstro, Sam. É só a Murta dormindo no espelho.  

– A múmia? – Sam cutucava o espelho – Não parece... – ele olhou para a pia –O 

que é isso?  

– Uma torneira! – Hermione apressou-se em explicar – É um objeto de metal que é 

usado para blá, blá, blá...  

– Tem um desenho aqui...  

– É uma cobra, Sam. – Harry chegou perto para explicar – Uma vez eu sssssh 

shssssss sssh...  

– blá, blá, blá...  



– ssssssh hssssss sssh sssssh...  

(pisc, pisc)  

– AAAAHHH! Baixou o capeta no Harry!  

– NÃO, L! Ele é um ofidioglota, esqueceu? – brigou P ainda emburrada com o 

"loira do banheiro" .  

– OOOOHHHH! – surpreenderam-se Rony e Hermione.  

– Como sabem disso? – perguntou Harry também surpreso.  

– É que a gente leu HP1, HP2, HP3, HP4 e ainda estamos esperando HP5. – 

explicou A.  

(Nota atualizada da LAP, versão 2007: 

L: Meu! Naquela época ainda esperaríamos mais um ano até o livro cinco ser 

lançado! 

A: E olha que já tínhamos esperado dois! 

P: Não comecem com esse negócio de sermos velhas de novo! Ainda falta mais de 

um mês para eu chegar no 2.1!) 

– ? – Harry.  

– ? – Hermione.  

– ? – Rony.  

– Querem emprestado? Eu empresto! – pulou L contente. 

– É livro? Eu quero! – Hermione pelou contente. 

– Dá pra calar a boca aêêêê?! – ralhou Murta virando de costas no espelho.  

– Murta! Por acaso não viu um anel? – perguntou Harry.  

– Anel?  

– É redondo, de metal e com um buraco no meio. Não viu? – perguntou Rony.  



– Um anel grande e dourado? – perguntou a fantasma sem abrir os olhos e com a 

voz rouca.  

– SIM! – todos com sorrisos felizes. 

– Na noite em que Harry estava fora a cama? 

– SIM!  

– Grande e dourado? 

– Sim! 

–... Não vi, não.  

– ... – todos.  

– Murta! – Harry apoiou-se na pia para ficar cara a cara com ela (coitada, ela ficou 

com o rosto todo prateado de vergonha.) – Sei que foi você quem veio aqui depois 

que eu sai e se alguém pegou o anel foi você! Agora abre logo essa boca e... EI!  

As paredes começaram a tremer. A pia se deslocou e deu lugar a passagem para a 

Câmara Secreta. Nessa confusão toda, Murta fugiu pela descarga de um dos boxes. 

– O que é essa passagem, mestre Frodo?  

– Não, Sam! Não chegue muito perto! Você pode tropeçar e AAAHHHH!!! – Frodo 

correu atrás de Sam, mas acabou tropeçando no caminho e caiu na passagem 

levando o outro hobbit junto.  

– ... e agora? – Harry perguntou para Gandalf que ainda não havia se pronunciado 

juntamente com Legolas e Aragorn por ainda estarem com dor de cabeça. 

– Sei lá! – falou sabiamente o velho mago.  

– Vamos atrás deles?! Vamos atrás deles?! Eu quero conhecer a Câmara Secreta! – L 

saiu pulando até a passagem.  

A e P entreolharam-se:  

– Como nós não temos nenhum compromisso aqui, e só entramos nessa pra se 

divertir, – começou A – Vamos explorar essa oportunidade!  



– OBA! OBA! OBA! – L ainda pulando, pulando, pulando e pulou para dentro da 

passagem seguida pelas outras.  

– UAU!!! – eles ouviram o eco da surpresa das três.  

– Tá escuro! Alguém tem uma vela, aí?! – P pediu.  

– VEELA?! – Gandalf, Aragorn e Legolas acordaram de repente – ONDE?! ONDE?! 

E pularam também.  

Harry, Rony e Hermione se entreolharam e suspiraram cansados.  

– Se não pode com eles, junte-se á eles – falou Rony antes de pular – Mesmo eles 

sendo trouxas...  

 

Agora com todo o TDFPBGDHS eles seguiam pelos canos de esgoto gigantes que 

levam até a Câmara Secreta. Gandalf estranhamente estava com uma cara muito 

amarrada desde que pulara pela passagem.  

– Legolas! – P andava de braços dados com o elfo – Vê se melhora essa cara! Não 

quero que meu marido loiro tenha cara de banana amassada toda a vez que fica de 

porre!  

– ... – Legolas– ...aham...  

Eles finalmente chegaram na entrada e Harry a abriu. 

– Ô, de casa! – A LAP empurrou cuidadosamente a porta. – Licença, aê! 

– UUHUUUU!!! Tem alguém aí?!  

– Cala a boca, L! – A estava segurando uma vela que tinha achado em sua mochila.  

– Não tem ninguém aqui. – comentou P olhando em volta com um isqueiro 

também tirado da mochila da A. 

– Eu estava esperando por vocês!  

– ? – L.  



– ? – A.  

– ? – P.  

– ? – Harry.  

– ? – Rony.  

– ? – Hermione.  

– AAAAAAAAHHHHHH!!! – Frodo, Sam Legolas e Aragorn.  

– Finalmente nos encontramos Saruman! – disse Gandalf com posse de super-

homem (obs: para quem não é dessa época como a gente: com as mãos na cintura e 

o peito estufado).  

– Esse é o tal de Saruman? – perguntou A.  

– Ué? – L parecia confusa – Ele não era um olho gigante que ficava queimando em 

cima daquela torre olhando para toda a Terra-Média em busca do Um Anel?  

– Não L! – P a corrigiu – Esse é o Sauron! – Esse aí é aquele velhinho que passa de 

branco para arco-íris!  

– Ahh... é mesmo.  

– ... – A – Bom! Vocês sabem que AH! – A pula em cima do trio alegria das fic's de 

NC17 (TADFNC17) em uma cena típica de pastelão – Olhem! – e aponta para 

frente.  

– O que tem lá?! – P vem correndo na direção da amiga sem notar que carregava o 

Legolas junto.  

– ... que som de cavalo é esse?! – pergunta L com cara de "?" .  

– Finalmente encontrei vocês! – uma voz rouca e maligna soou do teto e todos 

olharam. Uma figura de cara com saião até o pé e um chifre só, montado em um 

cavalo negro de olhos vermelhos.  

Era o vingador.  

– VINGADOR?! – LAP.  



– ... – Vingador – ... acho que errei de caverna... podem continuar o que estavam 

fazendo... com licença.  

Pocotó, pocotó, pocotó. 

– Cof, cof – quase geral.  

– Vai Lacraia! – A em meio a poeira.  

– Hum-hum! – Saruman tentava chamar a atenção dos demais – Eu fui mandado 

para acabar com essa bagunça toda!  

– ... que bagunça? – perguntou L com a cara mais inocente do mundo.  

E de repente Sarumam pareceu aumentar de tamanho, com a câmara chegando 

perto dele e filmando de baixo para cima, fazendo aquele velho raquítico parecer 

jovem, poderoso, gostoso, musculoso e... e... é , aquela luz forte meio roxa-verde 

vinda de mais uma filial das fábricas "não-sei-de-onde", iluminando todo o 

ambiente. 

– De novo essa chatice! Vamos embora logo! – reclamou Harry. 

– DAQUI VOCÊS NÃO PASSAM! – Saruman gritou impedindo a passagem deles 

– EU VOU... – alguma coisa o interrompeu puxando as vestes dele.  

– Oh, Merlin! Finalmente te encontrei poderoso Merlin!  

Um velhinho moribundo com uma camisa de força aos pedaços.  

– Mas Merlin – ele continuou confuso – você não parece com o Merlin e... oh! 

Outro Merlin! – ele olhou para Gandalf – é um dos Merlins que eu vi esses dias... E 

essa estátua de Merlin? E ESSE MENINO! – ele arregalou os olhos para Harry – 

Parece você quando era criança Merlin! E... e... POFT! – ele desmaiou e caiu de cara 

no chão.  

Madame Pomfrey aparatou do nada com uma seringa enorme na mão.  

– Ah! Aqui está você seu rei Arthur fugitivo! Vai ficar sem a merenda da tarde! – e 

ela sumiu com o velho.  

– Continuando... EU VOU DESTRUIR VOCÊS!!!  



– SÓ POR CIMA DO MEU CAJADO, SARUMAN! – bradou Gandalf começando a 

girar seu bastão – CAJADO QUE GUARDA OS PODERES DAS CHAMAS! 

MOSTRE SEUS VERDADEIROS PODERES SOBRE NÓS, E OS OFEREÇA-OS AO 

VALENTE GANDALF QUE ACEITOU ESSA MISSÃO! LIBERTE-SE!  

– ... – AP – ... (pisc, pisc) UAU!!! 

– Já ouvi isso em algum lugar... – L.  

– FOGO! – Gandalf lançou uma super-chama em Saruman que deu um salto no 

estilo Homem Aranha e pulou em cima da estátua.  

E assim eles seguiram destruindo a Câmara Secreta, enquanto o resto do time fazia 

o lanchinho da meia-noite.  

– PITIÇA! PITIÇA! – Rony resmungava com a boca entupida de pizza.  

– Credo, Rony! Parece um menino da favela que nunca viu uma pizza antes na 

vida! – reclamava P com a boca cheia de pizza.  

– Não falem com a boca cheia , mocinhos! Alcança o catchup, A!  

– Pega aí, L! – A jogava o tubo vermelho que acertou a testa de Harry.  

– AAAIIII!!! Cuidado aí! Me fizeram engolir uma azeitona inteira!  

– Foi mal Harry... era para acertar a P. – desculpou-se A.  

– Acontece que tem dois testas rachadas aqui e o catchup não sabe em qual ele tem 

que acertar! – riu-se L enquanto P lhe lançava um olhar mortal.  

Uma das chamas de Gandalf passa queimando pelas cabeças deles fazendo alguns 

cachinhos do Sam chamuscarem.  

– Cuidado vocês aí, tios! – L gritou para eles.  

–... Não era melhor a gente ajudar? – perguntou Hermione.  

Eles analisaram a situação: Saruman tinha conseguido pegar o cajado de Gandalf e 

tentava enforcar o mago com sua própria arma. 



– Hum... acho que não...Olha! Aqui tem uma pizza de Mussarela! – A abriu mais 

umas vinte caixas que ainda faltavam.  

– CHEGAAAAA! – Uma voz trovejante reboou sobre toda a Câmara Secreta.  

– ...O que foi isso? – Rony sussurrou com um pedaço de tomate saindo da boca 

ainda cheia.  

Um vulto negro cruzou a câmara em direção dos magos. Ele puxou a orelhas deles, 

que se encontravam paralisados e apavorados, os separando.  

De repente Frodo, Sam e os demais visitantes da Terra-Média, pareceram se 

engasgar e rapidamente jogaram-se ao chão de joelhos.  

– ? – L.  

– ? – A.  

– ? – P.  

– ? – Harry.  

– ? – Rony.  

– ? – Hermione.  

– Não posso nem ir ao banheiro um pouquinho que vocês já aprontam?! – o vulto 

reclamava em altos brados ainda puxando as orelhas dos magos.  

– Ahm... com licença... Quem é o senhor? – A criou coragem.  

O vulto virou a cara encapuzada para a LAP e as olhou demoradamente.  

– Eu?... Não sabem quem eu sou?  

Elas balançaram a cabeça negativamente tremendo até os dedos dos pés.  

– Eu sou o Sauron!  

... (cri, cri, cri) 

– Sauron? – perguntou L perdida – Algum réptil extinto? 



– Não fale assim com o Mestre! – Sam ralhou com ela e no mesmo instante olhou 

aterrorizado para o vulto e voltou a se ajoelhar tremendo.  

– É o Sauron do Senhor dos Anéis, sua anta! – P, como uma grande entendida no 

assunto, bateu na cabeça da L com um pedaço de pizza que ainda tinha na mão. 

– ... Ah! – L fez os neurônios funcionarem – Aquele tio do mau no SDA?! Aquele 

do versinho ‚Um Anel para todos governar"?  

– Como você sabe o meu versinho? – perguntou o vulto desconfiado.  

– ... como você sabe que tem um versinho? – perguntou P espertamente.  

– Por que ...FUI EU QUEM ESCREVEU ESSE VERSINHO! – novamente a voz de 

trovão.  

Ele soltou as orelhas já vermelhas de Saruman e Gandalf e retirou o capuz 

mostrando um cara de cabelos brancos compridos e o topo da cabeça careca.  

– ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ! O mestre tirou a capa!  

– Impossível! – riu-se P – Você está querendo dizer que você é o Tolkien?  

– EU SOU O TOLKIEN!  

– ... você não parece o Tolkien. – comentou A olhando-o de cima a baixo.  

– Tem carteira de identidade para provar? – perguntou L.  

– Ah, sim. Está aqui... em algum lugar... em algum desses... – ele remexeu por 

todas as partes de suas vestes até retirar uma carteira de identidade modelo antigo 

e amarelado.  

– Pior! Ele é o Tolkien mesmo! – comentou A surpresa.  

– Será que não é falsa? A gente nunca viu uma carteira inglesa.  

– É verdadeira! – Hermione pegou a carteira e analisou cada canto dela – Dou 

minha palavra.  

– Mas agora... eu não entendo mais nada! Como você é o Sauron e o Tolkien?  



– É uma loooonga história... SENTEM-SE TODOS!... eu vou contar essa história!  

Todos obedeceram e as caixas restante de pizzas começaram a circular.  

– Era uma vez um menino muito esperto, inteligente, lindo, gostoso, maravilho e 

criativo. Ele morava em um grande casarão com suas duas tias gagás. Um dia ele 

recebeu uma carta onde dizia que ele era um bruxo. Então esse menino descobriu 

uma coisa mágica chamada magia.  

– ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ! – agora uma bacia de pipoca começara a passar de mão-em-

mão.  

(L: Ô! Para de falar de comida a cada parágrafo! Vão pensar que nós somos umas 

lombriguentas!  

A: Não vão, não! 

P: Dá onde você tirou essa idéia doida L? 

L (emburrada): hunf...)  

– Então no seu sétimo ano de escola ele terminou sua obra literária: O Um Anel 

Perdido. E usando poderes secretos que ele descobriu possuir, usou o livro como 

porta para um mundo paralelo: O Mundo do Um Anel Perdido!  

– ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ!  

– Então ele entrou nesse mundo! E vive lá até hoje... – Sauron olhou para todos ali 

presentes e falou como se estivesse contando a coisa mais secreta do mundo – EU 

sou esse menino! 

– ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ!  

– UAU! – LAP.  

– Mas como isso era ilegal, eu deixei um amigo meu que era um completo Zé 

Ninguém aqui para ser eu.  

– ? – todos.  

– O Tolkien que vocês dizem que conhecem é um colega meu de escola chamado 

de Napolion Gwenog que veio da Albânia.  

– O Tolkien não é Tolkien e o Sauron é o Tolkien?... ai! Me perdi!  



– Eu entendi! – P pulava feliz – Para não ser preso por esse ato ilegal, você deu sua 

identidade e fortuna para seu colega pobre e sem vida social, e foi viver no mundo 

que criou. Então o Tolkien falso publicou o seu livro em versão  para trouxas e 

ficou famoso! UHU! EU SOU D+!  

– Mas agora eu tenho que voltar com os MEUS PERSONAGENS! – os personagens 

estremeceram. – Para o MEU MUNDO!  

– Mas... senhor? 

– O que foi Gandalf?! – perguntou Sauron beeeeeem estressado.  

– Temos um pequenino problema... ainda não achamos o Um Anel.  

– O QUÊ?! ONDE ESTÁ O MEU ANEL?! EU QUERO O MEU... que barulho é 

esse? 

Pocotó, pocotó, pocotó  

– AAAAHHHHH!!! – a LAP olhou para cima aterrorizadas – É O VINGADOR! ... 

de novo.  

– Finalmente eu te encontrei mestre dos magos! 

– ? – Sauron.  

O vingador parou empinando seu cavalo (ou égua?) em frente ao homem 

encapuzado. 

– Agora eu vou te destruir! UHÁ-UHÁ-HÁÁÁÁÁ! (fala de vilão e típicas risadas 

maléficas).  

– ... do que você tá falando seu unicornudo? – perguntou Sauron que nunca 

assistiu Caverna do Dragão porque não era da sua época.  

O vingador o pegou pelos cabelos e voltou a cavalgar voando para longe. 

– EIIII!!! ELE NÃO É MESTRE DOS MAGOS! É O TOLKIEN-SAURON!!! – gritou 

L, mas já era tarde de mais.  

O vingador havia sumido na escuridão e o eco dos xingamentos de Sauron já 

estavam sumindo.  



... Cri, cri, cri  

– ... e agora? – perguntou Harry.  

– Acho que temos que achar logo esse anel que isso já virou um caso de WIB's. – 

comentou Rony. 

– Mas o anel não está aqui... – A olhava em volta.  

– Ei! Vocês! Ele já foi, podem levantar agora!  

– Vai demorar um pouco – falou Aragorn – Essa posição é muito incomoda... ainda 

mais depois de toda essa confusão.  

– Não consigo me mover, mestre Frodo! 

– CHEGA! – gritou mais uma voz do além.  

Todos calaram-se e olharam em volta para o lugar de onde vinha aquele grito e eis 

que surge um velho mago, alto, com barba e (P: Já sei! Já sei!... A: O que foi P?... P: 

Ele é o GRRRRRANDEAIIII!!!... Doeu, A!... L: PAREM DE CORTAR A 

NARRATIVA! EU QUERO SABER QUEM É! Hunf!...) e era... o Merlin!  

– Você não é... – começou L toda admirada.  

– Sim, – e sua voz ecoou pela câmara secreta – Eu sou o poderoso Merlin!  

– ÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ! – coro.  

– É o sábio Merlin – disse Gandalf indo na direção dele – estamos procurando 

pelo...  

– Tome, Gandalf! E vamos parar com essa folia porque eu quero voltar a dormir! 

Magicamente ele fez aparecer o Um Anel perdido na sua mão diante das caras 

espantadas e o entregou para Gandalf, que por sua vez ainda a assustado joga-o 

para Legolas que passou de esquerda para Aragorn que cabeceia para Harry 

seguido por Rony que passa colocado para Mione atingindo em Sam que dá um 

último toque para Frodo e...  

– GOOOOOOOOOOLLLLLLL!!!! – AP.  



– ...?... – L – é futebol ou quadribol?  

– Vocês – disse Merlin seriamente apontando o dedo, no melhor estilo padre 

Quevedo, para os visitantes da Terra Média – Tomem cuidado com esse Anel de 

uma vez por todas porque eu já cansei de ter que ir para tudo quanto é tipo de 

livro atrás de vocês suas confusões! E como Chefe Supremo da Corte das 

Passagens de Contos e estórias em Geral, condeno vocês a ficarem um ano com sua 

passagem-livre bloqueada!  

– Nós também? – perguntaram timidamente a LAP com cara de choro. 

– Vocês... anh... não façam essas caras! Senão eu não consigo... Ah! Tá! Um mês pra 

vocês!  

– UUUUÊÊÊÊÊBBAAA! – LAP.  

– E Frodo?  

– Si-sim?! – o hobbit assustou-se.  

– Quando você encontrar com Sauron, por favor, entregue esse malote para ele – e 

passou um malote grande e de aparência beeeem mofada para ele. 

– O que tem... huf... aqui? – perguntou Aragorn enquanto pegava o malote para 

carregá-lo por seu protegido – parece um... caixão? 

– E é!  

– Como assim Merlin? – Legolas deu um pulo e conseguiu fugir de braços da P. 

– Na realidade, é uma cripta que eu peguei emprestada da Branca de Neve. E o 

usei para congelar a sarna da noiva do Sauron que ele abandonou no mundo real. 

O J.R.R , digo... o Sauron, nunca quis nada sério com ela...  

– Agora vocês sabem da verdade. – e eis que surge... Dumbledore! (óóóóóóóó)  

Os dois magos se abraçaram fortemente, deram alguns tapinhas nas costas e 

fizeram um cumprimento esquisito em que jogavam os chapéus no chão e 

pulavam em volta deles.  

–Annnnhhh... Vocês se conhecem? – perguntaram os alunos.  



– Não!  

– Nunca nos vimos! 

– ... – LAP– UAU!  

Dumbledore lançou um olhar significativo para as três e A foi a primeira a se tocar:  

– Eu acho que essa é a nossa deixa, L,P!  

– Ah! Então é isso é, Dumbledore?! Como você quer que a gente adivinhe os seus 

pensamentos?! Nós não somos tão poderosas assim e... 

– Quieta, L! – garota levou um cutucão da amiga. 

– ... calei...  

L e P agarraram uma em cada lado de A e PUFT, elas somem do cenário... como? 

Ué! Essa fic é nossa e elas... pegaram um atalho pela ponte que o Tom-Tom deixou 

aberta na parede a esquerda da cabeleira da estátua de Salazar durante a fic Dois 

Passados (editora LAP, de graça na net, 14 caps), simples!  

– Mas..?... UHU! ME LIVREI DELA! – Legolas pulava, dava umas cambalhotas 

élficas e uns rodopios não se contentando de felicidade.  

– Ok, ok... será que alguém poderia me dizer em que parte foi que eu dormi? – 

Hermione, por incrível que pareça, não tinha entendido nada...  

 

Algum tempinho depois...  

– Então todos esses bruxos velhos já se conheciam e... – ainda resmungava Rony. 

– E agora você sabe por que os livros da seção proibida são proibidas, né Harry?! 

Ainda bem que um sábio encontrou o Anel, né Merlin?  

Merlin que estava a um canto fazendo bolas de sabão coloridas concordou com um 

aceno.  

– Ah... Dumbledore? – disse Rony olhando em volta.  



– Pois não Rony?  

– Por que quando o Harry e eu precisamos vir para a câmara secreta, NINGUÉM 

lembrou de mencionar essa passagem com elevador?  

– Ora, Rony – Hermione interveio antes mesmo de Dumbledore responder – Se eu 

não tivesse sido petrificada e se vocês pelo menos tivessem lido Hogwarts: uma 

história e blá, blá, blá...  

 

Algum tempinho bem mais depois... 

– Eu primeiro!  

– Não eu sou o primeiro Aragorn! – dizendo isso Legolas se atirou contra as folhas 

do livro e em um forte clarão desapareceu, deixando se ouvir ainda uma última 

frase ao fundo:  

– Ufa! Agora estou a salvo daquela louca!  

– Agora...  

– Eu! Eu!... ah... eu também quero ir, mestre Frodo!  

– Sam! Você VAI! Agora Sente-se!  

– Hum-hum... – continuou Gandalf – Vá você Aragorn. 

– Claro – e eis que ele pula majestosamente (com os olhinhos fechados e a mão 

trancando devidamente o nariz) – êê... Ah! – Segue um forte baque como se ele 

tivesse caindo em alguma coisa muito dura. – ... ah! Desculpe-me mestre anão, e 

não vi que... Ahhhh! Abaixe esse machado, Gimli! Eu não... – e só se ouviu uma 

correria desembestada cada vez para mais longe.  

– Ahn... Sam, Frodo... agora.  

– OK! V'mbora, Sam! – e dizendo isso Frodo pegou o outro hobbit pelo pescoço e o 

arremessou para dentro das páginas do livro (Ahhhh!... BUM!) e pulou em 

seguida.  

Logo após, Gandalf pisou em cima do livro e começou a afundar nas folhas 

luminosas, proclamando:  



– Aqui termina a Saga do Um Anel perdido nas terras de Hogwarts! E todos 

viveram felizes para glup, glup, glup...  

E o livro se fechou com um estrondo.  

– Bom, – Dumbledore suspirou pegando o livro do chão e o guardando em suas 

vestes – Agora podemos voltar a nossas atividades normais... – e ele saiu do 

dormitório.  

– ... – Harry. 

– ... – Rony.  

– ... O que vamos fazer às três da madrugada de um Sábado? – perguntou Mione.  

– Você eu não sei... – comentou Rony – Mas nós vamos para o BAR DAS VEELAS! 

– Isso aí Rony!  

E os dois fugiram da garota. 

– Eu vou estudar! – disse ela lançando um olhar mortal para os meninos e 

rangendo os dentes.  

 

 

No outro dia, Rony e Harry, de porre, estavam desabados em suas camas quando a 

porta se abre de repente. 

– Oi pessoal! – Neville entrou cantarolando – Finalmente acabaram as obras aqui 

no nosso dormitório! Não agüentava mais ter que dormir no corredor. O que 

estavam arrumando aqui mesmo?... Harry?... Rony?... Que sono o de vocês, hein?! 

Até parece que passaram a noite em claro. Mas... tudo bem, eu só vou pegar um 

negócio aqui no meu armário...?... AAAAHHHHH!!! – Neville não teve tempo 

para fugir e foi coberto pela avalanche de anéis.  

Harry e Rony acordaram (+/-) com o barulho.  

– Xiiii, Harry! E agora? O que vamos fazer com esses anéis?  

– Isto, Rony... – disse Harry bocejando – É uma oooooooooutra fanfic! 



 

*** 

L: Coisas que você deve saber sobre o Universo da LAP: Lição #02! 

A: WIBs são os famosos agentes da organização internacional Wizard in Black, da 

qual a LAP é contratada desde a fic LAP vai a Londres. 

P: Originalmente, segundo a lenda, eles era os carinhas vestidos de preto que 

ficavam vigiando o povo da nossa escola para não ‘invadirmos o terreno da 

faculdade’ que funcionava no mesmo local a noite. Mais tarde, descobrimos que, 

na verdade, eles eram agentes disfarçados responsáveis por nos vigiar e nos 

manter sobre controle constantemente. 

L: Geralmente eles são bem chatos, mas o nosso Chefe-WIB é exceção! Ele é super 

fã de Star Wars e se dá muito bem com a gente, apesar de não aceitar nos dar um 

aumento... 

A: Nossas missões como WIBs ainda não foram inteiramente publicadas, mas 

fazem parte do Projeto LAP e, logo que acertamos as contas com a parte funcional 

do nosso site, estarão a disposição dos leitores! 

 

L: Coisas que você deve saber sobre o Universo da LAP: Lição #03! 

A: Tom-Tom é ninguém mais ninguém menos que o temível Lord Voldemort! 

P: Tudo o que podemos dizer em nossa defesa, é que ele ficou um pouco... anhm, 

transtornado depois de trabalhar conosco em nossas fics e desde então ele é um 

velho vilão aposentado e resmungão que fica andando pelos bastidores das nossas 

fics. 

L: As vezes ele apronta algumas das suas, como criar o MMADP (Movimento 

Matem as Autoras da DP) e incitar nossos personagens, originais e os criados por 

nós, a se revoltarem. 

A: Ouve um tempo em que conseguimos controlar esse instinto revolto dele com 

seções de análise psicológicas com a L. 

P: O que não foi exatamente de grande ajuda. 

L:... sem comentários. 

A: Mas que nos trouxe o Mangá do Tom-Tom, um grande sucesso do nosso site 

com mais de vinte publicações! 

L: Resumindo: nós simplesmente pegamos o super-vilão da tia J. K Rowling e 

acabamos com toda a pose dele! Futuramente, em outras fics publicadas aqui, 

principalmente na série LAP vai... e no Cantinho do Tom-Tom, vocês se 

encontrarão pessoalmente com essa figura! 

P: Fiquem agora com o meu casamento! 



   

Cap 09 Gran Finale da O Um Anel Perdido 

Tam-damdamdam! Tam-damdamdam! Tam-dam-dam-dam-dam! (marcha 

nupcial... sabe, aquela que se toca quando a noiva entra.  

L e A abriram o cortejo com seus vestidos de damas de honra verdes e seguiram 

para seus devidos lugares. Logo depois entrou Sam com seu terninho, trazendo 

uma almofada com duas alianças, e se posicionou ao lado do noivo. Legolas, com 

suas roupas élficas de Domingo, já aguardava no altar.  

Então... A noiva entrou. P usava um lindo vestido branco que fazia os raios de sol 

brilharem intensamente nele. Ela estava tão bonita que o noivo não a reconheceu 

de imediato:  

– O quê? Não é mais com aquele bambu ambulante que eu vou casar?! Já 

arranjaram um outra noiva pra mim?! Agora é que eu não caso mais! Eu (POF!) – o 

buquê da noiva o acertou com tudo no nariz – AIIII!  

– Cala a boca e fica quietinho que eu já tô chegando! – P gritou ainda no fundo da 

igreja. 

Meia hora depois ela finalmente chaga em frente ao altar. 

Um certo burburinho entre as famílias tomava o lugar. Um elfo (LIIIINDO!) casar 

com um reles mortal (P?!).  

O padre... o mago... Merlin! (L: Ele de novo?! A: Cala a boca L! Ele não tá cobrando 

hora extra!) O grande Merlin iniciou a cerimônia:  

– Estamos aqui reunidos para...  

– Pula logo par a parte do nã... quer dizer, para a o si... Acaba logo com isso! – 

resmungou Legolas.  

– Anh... sim, sim.... certo! Não sou obrigado a falar tudo aquilo mesmo... hum-

hum... Legolas, elfo da Floresta Negra da Terra-Média do livro do mestre Sauron, 

aceita Paula H. Vendramini, Emily H. Potter, Lilith e P da LAP em casamento?  



– Quatro? – perguntou Legolas já mirando uma flecha com seu arco para sua 

cabeça. 

– Quatro em uma! É pegar ou largar! – falou Merlin já impaciente.  

– Tá... eu aceito! Pronto! Eu disse!  

–Paula H. Vendramini, Emi...  

– SIM! SIM! ACEITO! 

– Então, pelos poderes concedidos a mim por Sauron para realizar casamentos na 

Terra Média, eu vos declaro...  

– EIIIII!!! CADÊ A PARTE DO ALGUÉM TEM ALGO CONTRA?! – uma voz veio 

do fundo da igreja.  

– QUEM OUSA ACABAR COM O MEU... Dra-draco!? – a raiva de P se amenizou 

assim que viu o garoto. 

Ele ando em silencio até o altar, e todos os presentes prendiam a respiração. Ele 

parou em frente à noiva, que estava quase tão branca quanto o vestido, e disse:  

– Você não pode se casar com ele!  

– Óóóóóóóó! – as madrinhas arregalaram os olhos e tamparam as bocas perplexas.  

– Co-como? – P conseguiu perguntar.  

– Sim. – Draco continuou tentando ser humilde – Você pode ser trouxa 

(Óóóóóóóó!), uma lunática (Óóóóóóóó!) DÁ PRA VOCÊ DUAS CALAREM A 

BOCA?! Eu estou tentando fazer uma declaração aqui!  

– Óóóóóóóó (BAM!) – P jogou o banquinho que ela estava usando para ajoelhar-se 

nas madrinhas que caíram desmaiadas.  

– EU QUERO OUVIR! – ela gritou – Continua Draqui... Malfoy.  

– Você pode ser uma trouxa e tudo mais, mas você tem uns poderzinhos muito do 

além e sei lá... eu percebi que você é "Du'mau" como eu e... e ... e como você adora 

loiros não pode se casar com esse loiro falso!  



– Óóóóóóóó!... Tá, tá! A gente continua desmaiadas! 

– Não me meta nessa! – resmungou Legolas sentado no altar brincando de pôr e 

tirar a aliança do dedo.  

– Você é o meu noivo! É claro que você está nessa também! – P reclamou ainda 

atordoada com a declaração de Draco.  

– Se é assim... – Legolas ficou de pé – Não adianta mais seu bruxinho de araque! 

Nós já nos casamos! 

– Só depois que Merlin anunciar isso, seu descendente de elfo-doméstico!  

O elfo puxou sua noiva, que ainda estava meio babando, e falou para o Merlin:  

– Termina logo com isso!  

– Nananinanão! IÁÁÁÁÁÁ!!!  

Draco se jogou nas costas de Legolas e voltou com uma peruca loira nas mãos.  

– Aqui está a prova de que ele não é loiro! Ele te enganou!  

– Óóóóóóóó!... Que foi?... Ah, sim... nós estar desmaiadas... sorry...  

– Como você pôde? – perguntou P incrédula para Legolas que se levantava afora 

exibindo um cabelo curto e castanho.  

– Anh... é... tipo... você nunca perguntou se era de verdade ou não e...  

– COMO VOCÊ PÔDE?! – o olhar de P mudou de P ponto de interrogação para o 

de super-super irada – VOCÊ É UM MONSTRO!  

– ACABA COM ELE! – Draco fazia torcida enquanto juntava-se às madrinhas 

desmaiadas que estavam com uma bacia de pipoca. 

– HUUUUIIÁÁÁÁÁÁÁ! – P transformou-se em Lilith novamente e jogou seu 

poderzinho arremessando um ser de cabelos castanhos pela janela.  

Ela voltou ao normal e falou agarrando Draco:  



– Óh, Draco, meu único e eterno amor loiro! Me perdoe! Não sei onde eu estava 

com a cabeça quando... você não usa peruca, né?  

– Claro que não!  

– ... tem certeza? 

– Quer que eu te mostre o histórico da minha família para provar que todos são 

naturalmente loiros?  

– Não precisa, – disse ela sorrindo – eu confio em você agora. – ela o abraçou e 

aquela cena Hollywoodiana do beijo apaixonado estava se iniciando quando...  

– PÊÊÊÊÊ!!! OLHA A BAGUNÇA QUE VOCÊ FEZ! – L entrou na sala das 

escritoras onde P babava em cima do seu livro do Senhor dos Anéis com um meio 

pirulito na boca. – E você babou no seu livro de novo! Assim a secadora não vai 

dar conta... que cara é essa?... Por quê tá me olhando assim, P? P?!... 

AAAAHHHHH! ELA TÁ ME ESTRANGULANDO DE NOVO, A! SOCORRO!!! 

– FOI O SONHO MAIS BONITO QUE EU JÁ TIVE NESSES DEZESSETE ANOS E 

VOCÊS ESTRAGAM TUDO! EU ODEIO VOCÊS! NUNCA MAIS VOU ESCREVER 

FICS... anh, quero dizer... Vou escrever fics sim, MAS SEM VOCÊS! – ela soltou L, 

pegou seu livro, ajeitou o pirulito na boca e fungou tentando se acalmar – Adeus! – 

ela passou por A que foi atraída pelos berros de L e fechou a porta com um 

estrondo.  

– ... – L.  

– ... A.  

– E agora? – L.  

– Amanhã ela volta... Melhor arrumarmos essa bagunça.  

Cinco dias depois:  

– Sabe A... acho melhor a gente pedir desculpas... só ela de nós sabe fazer bolo de 

chocolate.  

– É... mas acho melhor esperamos mais um mês... até ela ficar beeeeem calminha... 

– Sóóóó... vamos fazer pipoca?!  



FIM 

*** 

 

L: Anhm... para encerrar, não vamos falar de bastidores que é muuuuuito 

complicado. Então... 

A: Que tal os nomes? 

P: Boa! Tipo, geralmente o pessoal pergunta se somos três mesmo... somos sim, 

viu! 

L: Antigamente, cada uma tinha seu próprio nome para publicar fanfics. Porém, 

LAP se tornou nosso nome eterno e, de longe, mais fácil de escrever. 

P: Geralmente só nos apresentamos como L da LAP, A da LAP e P da LAP. Mas 

vamos abrir uma exceção para vocês hoje! 

L: L da LAP! Nome trouxa: Lhaisa Andria! Antigo nome de escritora: Lhaisa 

Malfoy... Obs: se pronuncia ‘Laiza’ e não LaÍza’, ok? 

A: A da LAP! Nome trouxa: Alessandra F. Marques, mas popularmente conhecida 

como Leli! Antigo nome de escritora: Leli Lupin! 

P: P da LAP! Nome trouxa: Paula H. Vendramini! Nome de escritora: Paula Potter! 

 

L: Aguardem por mais pessoal! 

A: Se acham que vão se livrar de nós apenas com uma publicação estão enganados! 

P: Logo a fic As Duas Pontes, continuação mais do além dessa, estará poraquí! 

LAP: ATÉ LÁ!!!  


