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Nota única das autoras que não irão se intrometer na leitura de vocês: Essa fic foi escrita 

em praticamente um dia e conta um fato que (tirando um pouco a ficção e o exagero) 

aconteceu conosco quando ainda estávamos no colegial. Ela tem um estilo um pouco 

diferente da narração convencional por que foi escrita quando estávamos em ‘modo teatro’. 

Ela é uma mini fic, com capítulo único. Uma coisa muito importante nessa fic, é que ela faz 

alusão ao Universo da LAP que consiste, basicamente, na nossa fic Dois Passados (que já 

está muito ultrapassada em matéria de fics para ser postada nesse site). Para vocês não 

ficarem perdidos, basta saber que: 1) Charlotte é a personagem criada pela L e ela era 

DuMau no início de tudo; 2) Tom-Tom é o Grande e temível Aquele-que-não-deve-ser-

nomeado-Lord-Voldemort, que ficou com uma personalidade um pouco deturpada dentro 

das nossas fics; 3) Advogado do Tom-Tom é um amigo nosso (namorado da A na época) que 

queria passar em direito no vestibular (e passou!) e vivia dizendo para estudarmos ao invés 

de ficarmos escrevendo fics nas aulas (e passamos mesmo assim... bom, a P passou pela 

metade, mas isso não vem ao caso!); 4) QG da LAP era um lugar super secreto, a antiga 

casa rosa Barbie da P, que ficava perto da escola e era onde nós nos escondíamos do 

MMADP e também a porta de entrada para Os Bastidores; 5) MMADP (Movimento 

Matem as Autoras da Dois Passados) movimento criado pelos nossos personagens que se 

rebelaram contra nós alegando que éramos tiranas e escravizadoras (Pura mentira!); 6) ET 

= uma amiga nossa! (Stitch!o/). No mais, divirtam-se, pessoal! XD Obs da L: acho que dá 

para publicar a nossa Trilogia Dois Passados sim, depois de uma boa revisão... Então 

aguardem para ver a LAP atuando em área da ação, romance e aventura! 

 



Terça-feira, 14h15min. Um lindo dia de sol no QG da LAP. 

  

L entrou no quarto da P chutando a porta vermelha com violência: 

– BUUUUUUUU!!!  

– AAAAAHHHHH! –  gritou P desesperada caindo da cama, onde estivera 

dormindo tranquilamente até aquele momento.  

– ...anh...ééééééé...Cadê a A?  

– E-eu... SEI LÁ! –  disse P limpando a baba –  E isso é jeito de entrar na casa das 

pessoas?! Por que a A estaria aqui agora? 

– Bom... eu encontrei um ET na frente da escola que disse que ela e o advogado do 

Tom-Tom tinham descido pra cá. Então eu pensei em dar um susto em vocês, 

mas... 

– Aqui eles não vieram –  disse P ficando preocupada.  

– ... E agora? 

– ...hum...  

– AH! E se os WIB's pegaram eles?  

– AH! Pode ser o fim da LAP! Eles vão torturar a A até ela revelar onde é o nosso 

QG!  

– BUUUUÁÁÁ! Eu não quero que eles descubram!  

– Calma, calma... Vamos pensar um pouco...  

– snif, snif... Como se faz isso? 

– JÁ SEI! Vamos vestir nossas fantasias de Matrix.  

Algum tempo depois...  

– Pronto, P! Qual é o plano?  

– A roupa é a primeira parte do plano. Agora só falta o resto dele. IÁÁÁÁ!  

De repente tudo ficou em câmera lenta e elas começaram a pular pelo quarto em 

movimentos elaborados não permitidos pelas leis gravitacionais do nosso planeta.  

– Ei, P?... Não é melhor nós irmos procurar a A?  

– Anh... Boa idéia... Isso pode ser o resto do plano, que tal?  

– Então vamos! 

– Demorou! 

*** 

14h30min. Na garagem do QG da LAP. 

  

(Bip! Bip!... alarme do super-ultra LAP-car desligado!) 

– Você sabe dirigir esse...anh...carro, né P?  

– Claro, L! A cor dele e do QG me mostra que eu tenho que dirigi-lo!  

– Eu...anh...posso esperar você em casa assistindo TV? 

– Claro que NÃO! Você quer ou não achar a A?  

– Eu quero... Mas... –  ela começou a murmurar –  não quero que me vejam 



andando nessa coisa...  

– Mas até parece que você não sabe que tem o capô do carro e ninguém 

desconfiaria de nós –  P abriu a porta do super ultra LAP-car e sentou-se–  vem ou 

não?  

– ...espera eu colocar meus óculos Matrix...agora eu entro no carro.... e espera só eu 

por o AHHHHHHHHHH! EU VOU MORRER! PÁRA O CARRO!  

– ...Nós ainda nem saímos da garagem, L...  

– ...você nunca assistiu Premonição, não? Para a sua informação eu estava 

prevendo a nossa morte...  

– Legal! A gente morria? Como? 

– ...não sei! Eu estava fingindo. –  L cruzou os braços emburrada. 

– Tsc. Assim não tem graça L!... VAMOS NESSA! 

VRUUUUUUUMMMMMM! 

– Na-não corre tanto, P! –  resmungou L em um estado extremamente esverdeado 

com o rosto parcialmente grudado na janela –  Eu acho que eu vou vomitar... 

– Para de frescura, L! Eu estou a apenas 60 quilômetros por hora! 

– Sua louca! Não conhece limite de velocidade?  

– Claro! Meu limite é 130! ACELERANDO! UHUUUUU!... Está tudo bem, L? 

Uma massa disforme no chão do lado passageiro levantou a mão em uma tentativa 

de sinal positivo.  

– A-acho que sim...  

 

*** 

 

15h15min. Mansão da Charlotte e Fred Weasley. Festa de um ano de 

AdCVqdLàTosPdDPeFdLAP( Assinatura do contrato vitalício que dá liberdade à todos os 

personagens da DP e fics da LAP). 

  

Um carro estranho parou em frente à mansão. Os personagens entreolharam-se 

nervosos quando duas figuras vestidas de preto desceram do carro e apareceram 

contra a luz da porta, com pistolas d'água em punho.  

– Muito bem! Quem não quer tomar banho fica quietinho ai!  

– Não, L! Não é água! É veneno que corrói qualquer coisa orgânica!  

– hum... –  L olhou para sua pistola –  Plástico por acaso não é orgânico?  

– Aiaiai... é de mentirinha, sua anta verde! –  resmungou P do canto da boca para a 

amiga.  

– AH! É! É veneno corrosivo que tem aqui! Não é água como parece!... e plástico é 

inorgânico! 

– Não! –  o professor Snape estragou a festa –  Plástico é derivado do petróleo, e 

petróleo é orgânico, portanto plástico é orgânico.  



– Anh, ééééé... tá eu menti!  

– L!!!!!! – P. 

– Na verdade tem Pus de bulblubublutera aqui dentro! Vai encarar ô cabelo de 

lesma?! 

Ele sorriu cinicamente para as garotas avançando nelas sinistramente.  

– Anh...P? Ô, P!... Eu to com medo! –  disse L olhando de Snape para Charlotte. 

– AH! Que DROGA! Eu não queria mostrar isso agora, mas... –  ela retirou uns 

papéis de dentro de algum lugar da fantasia –  Vocês leram as letras miúdas no 

final do contrato?  

Todos a olharam abobados.  

– Eu falei que era para você ter lido todo o contrato! –  resmungou Charlotte para 

Fred.  

– Eu ler? Era pra você ter lido! 

– Eu não tive tempo de ler!  

– Ah,sim,sim! Estava ocupada demais ajudando o seu Tom-Tom, não é?  

– Não estava não! Eu estava gravando a minha última cena e estava meio 

atordoada com a idéia de estar livre para sempre!  

– Vivendo um conto de fadas, não é? 

– Cala a boca, Fred seu idiota! Não era pra gente brigar hoje! Todo mundo está 

reunido aqui! Nem o Draco está brigando hoje!  

– EIIII!!! Me deixa fora disso! –  Draco gritou do fundo da sala com a boca cheia de 

bolo.  

– hum... –  resmungou P avaliando a situação –  Acho que não vamos conseguir 

muita coisa aqui. Mas...repara uma coisa L. O Tom-Tom não está aqui...  

– Ah! É mesmo, P! Como você é uma boa observadora...deve ser as lentes, não é?  

– Elementar, minha cara L!... –  ela parou e olhou ameaçadoramente para L 

enquanto uma confusão enorme envolvendo todos os personagens presentes 

acontecia –  Você morre com um próximo comentário assim. 

– Sim, senhora, lady! 

– Agora vamos! As coisas estão começando a ficar perigosas aqui–  falou P quando 

um pedaço de torta passou zunido pela sua cabeça.  

– Aaaahhh! Mas a gente nem comeu um pedacinho de..... AIIII! –  um bolo de 

chocolate acertou L bem no rosto –  Eiiii!  

– Vamos logo, L!  

 

*** 

 

15h45min. No super ultra LAP-car. 

  

– BATATINHA BEM QUENTINHA! –  L.  



– BATATINHA BEM QUENTINHA! –  P.  

– BATATINHA BEM QUENTINHA!– L. 

– BATATA! –  LP –  BATATA! BATATA! BATATA!  

– nham nham nham nham nham nham nham nham...  

– Chega de cantar agora, L... já chegamos!  

Elas pararam em frente ao Mc'Donalds onde o Tom-Tom fazia um "bico" entre uma 

maldade e uma tentativa de conquistar o mundo bruxo. Como naquele horário não 

havia muitos clientes, ele estava entretido com a máquina de refrigerantes.  

– Ei! Tom-Tom! –  chamou P do balcão. 

– GASP, GASP! COF! COF! COF! GASP!... VOCÊS?!!! O que querem?!  

– Somente uma pergunta. Nós queremos saber o que... 

– Você tava bebendo refrigerante da máquina? –  perguntou L de supetão.  

Ele não respondeu, mas também não conseguiu esconder a cara de culpado.  

–  Que legal! Posso tentar?! –  perguntou L já quase pulando pelo balcão.  

–  Não, L! Não começa!... Nós queremos saber onde está a A! Sabemos que você a 

seqüestrou Tom-Tom!  

–  Eu?! Seqüestrar uma de vocês?! Não sou tão psicopata assim! Já fiquei três anos 

com vocês! Acham que eu desperdiçaria mais um segundo da minha preciosa vida 

desse jeito? 

–  Anh... tem fundamentos, P. –  L. 

–  Mas não se esqueça que ele é o terrível Aquele-Que-Não-Deve-Ser-Nomeado. É 

um mega-vilão e pode muito bem estar mentindo! 

–  Tem fundamentos, Tom-Tom. –  L. 

–  NÃO ME CHAME ASSIM!... Olha, não tenho culpa se vocês se perdem uma das 

outras! Então dêem meia volta e saiam daqui que eu tenho muito trabalho hoje! –  

disse ele voltando para a máquina de refrigerante.  

–  Hunf! Vamos, L! –  disse P saindo –  Temos que encontrar logo a A! Ou então 

será o fim da LAP!... L?... L?!  

Ela olhou para trás e viu L cantado no balcão enquanto o Tom-Tom só faltava 

soltar fogo pela boca:  

–  BIG MAC BEM QUENTINHO! BIG MAC! BIG MAC! BIG MAC! 

–  JÁ FALEI QUE NÃO VOU TE DAR UM BIG MAC, SUA LOUCA!  

 

*** 

 

–  BUÁÁÁÁÁÁ!!! 

 

16H 05 mim , novamente no Super Ultra Lap-car. 

 

–  BUÁÁÁÁÁÁ!!! BIG MAC BEM QUENTINHO! EU QUERO! BUÁÁÁÁÁÁ!!! 



–  Grrrrrrrr! Tá! Tá! Quer um pastel? Eu não tenho dinheiro pra um Big Mac, então 

quer um pastel?  

–  Snif, snif... sim. Snif... pasteuzinho bem quentinho, snif...nham,nham, snif, 

nham... snif...  

P parou em frente a um barzinho de esquina cheirando à fritura. Estava saindo do 

Super Ultra LAP-car quando uma cena impressionante a deixou sem ar: A estava 

sentada em uma das mesas do bar enquanto o Advogado do Tom-Tom estava de 

joelhos na frente dela segurando um anel.  

–  OOOOOOHHHHH!!!! NÃO FAÇA ISSO, A!!!  

P saiu correndo e deu um super pulo. Aí tudo ficou em câmera lenta. Sua fantasia 

de matrix esvoaçava do ar enquanto ela dava um super chute contra o anel que o 

Advogado do Tom-Tom oferecia, o jogando longe. Daí tudo voltou ao normal.  

–  COMO VOCÊ FAZ UMA COISA DESSAS, A?!  

–  O quê?! –  perguntou A totalmente sem ação.  

–  nhoc, nhoc, nhoc O que nhoc, nhoc, nhoc, aconteceu aqui? Nhoc, nhoc,nhoc –  

perguntou L vindo do balcão com uma bacia de pastel.  

–  A A estava prestes a aceitar o pedido de casamento do Advogado do Tom-Tom! 

Agora ela também é uma traidora! –  P praticamente cuspia enquanto gritava 

indignada. 

–  Não era isso, P! –  A tentava se explicar. 

–  nhoc, nhoc, nhoc –  L.  

–  O que está acontecendo? –  perguntou o Advogado do Tom-Tom.  

–  Anh? –  P parou de esbravejar.  

–  nhoc, nhoc, nhoc isso é bom nhoc, nhoc, nhoc.  

–  Ele não estava me pedindo em casamento, sua anta rosa! Ele só estava pegando o 

meu brinco de argola que tinha caído.  

–  ... é... sério? –  perguntou P sem ação.  

–  Sim! Dãããã! –  A. 

–  Anh... Mas precisa ajoelhar para entregar um brinco?! –  ela recomeçou a gritar 

agora com o Advogado do Tom-Tom.  

–  Ei! Ela é quem estava tentando me subornar! Não ao contrário! –  defendeu-se o 

Advogado do Tom-Tom.  

–  Hunf! É, P! Eu estava tentando fazer ele mudar mais algumas coisinhas no 

CVqdLàTosPdDPeFdLAP!  

–  nhoc, nhoc, nhoc ENTENDI! nhoc, nhoc, nhoc  

–  Então nós... anh... vamos deixá-los continuar essa... anh... conversinha de amigos 

e voltar para casa. Com sorte nós ainda pegamos a Sessão da Tarde... E POR 

MERLIM, A! DEIXA UM BILHETE NA PRÓXIMA VEZ QUE VOCÊ SAIR SEM 

AVISAR!... Vamos L!  

–  anh nhoc, nhoc, nhoc... tó! –  ela entregou a bacia vazia para o Advogado do 



Tom-Tom –  coloquei na sua conta.  

–  Anh?  

–  Tchau! –  L fugiu para o LAP-car antes que o Advogado pudesse protestar –  

Pêêêêê! Vamos comprar uma máquina de refrigerante pro QG?!  

–  Entra no carro, L!  

–  Mas eu acabei de comer dez pastéis e... 

–  Entra!  

–  Tá, tá! Não precisa bater! 

As duas entraram no carro com posse de super detetives, colocaram seus óculos de 

Matrix e ligaram a música do mesmo filme.  

–  Mais um mistério resolvido, L Watson!  

–  Sim, senhora Lady P Holmes!  

E o Super Ultra Lap-Car acelerou sumindo na nuvem de poeira. 

–  Está vendo por que eu fiquei do lado dos personagens, srta. A? 

–  Anh, é, mas... posso colocar uma pastel na sua conta também?!  

 

FIM! 

 

LAP: Tosquice, sabemos. XD Mas nos divertimos um monte escrevendo essas 

coisas sem noção! Até a próxima, pessoal! 

 


