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

 

Nós, remexendo no fundo do baú da LAP, econtramos txts antigos do nosso falecido site que 

não foram  curtir o ar puro na primeira leva da Mega-atualização. Muitos deles tem relação com 

a série DP, primeira fic da LAP, mas mesmo assim completamente entedíveis xD Enfim, 

empolgadas com essa faxina em arquivos antigos, resolvemos publicar esse material (mesmo que 

vergonhasamente mal escrito) porque eles são parte da nossa história. Então, esperem só darmos 

um trato nesses txts, uma revisada, e logo todos estarão aqui xD 

 

Então, para começar, uma mini-fic contando como caimos nas garras dos nossos próprios 

personagens e acabamos firmando um Contrato Vitalício com eles \o/ 

Charlotte, Emily, Lune, Tio Laranja, são todos nomes de personagens nossos antigos do site, 

ninguém muito alienígena, não se preocupem xD 

 

*** 

 

BASTIDORES, A HISTÓRIA 
 

Alguém já se perguntou como a LAP está sempre interagindo com os seus personagens 

das suas fics? 

Bom, vamos tentar resumir toda essa mágica em quatro caps… 

Mas, por favor, pessoas normais, não tentem fazer isso em casa sem autorização do 

governo, ‘gradecidas o/ 

 

 

Cap 01 – Em um lindo dia… 

 

Era uma daqueles belos dias de julho: temperatura à 6º C e uma cerração que mais 

parecia uma cortina de fumaça. Três seres envoltos por dúzias de luvas, meias, calças 
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de lã por debaixo da calça do uniforme, moletons e casacos, rastejavam calmamente 

pela rua. 

Era o último dia de aula antes das férias de meio de ano (daqueles dias que a gente vai pra 

escola só pra não ter que ficar em casa fazendo faxina), e a LAP resolveu fazer uma reunião 

em seu QG: a casa rosa da P. Como cada uma viajaria para um canto do estado, 

resolveram adiantar algumas coisas para fazerem nas férias. 

Ainda tiritando de frio e com os rostos gelados pela cerração, a primeira coisa que elas 

fizeram quando chegaram ao PC central do QG foi se prepararem para o maior desafio 

de suas vidas: ligar o PC da P! 

- Acho que temos que colocar um aviso falando que vamos ficar fora por um tempo. – 

disse P enquanto apertava o botão de ligar e dava um chute no gabinete do 

computador. 

- Também acho! – concordou L – Devíamos separar alguns acontecimentos e dividir 

para cada uma escrever quando tiver tempo. 

- Sabe… eu estive pensando. – A – Tínhamos que ter algo mais para atualizar enquanto 

os caps da DP não estão prontos. 

- O quê, por exemplo? – perguntou P. 

- Fanfic não dá, já colocamos até aquela fic que eu fiz quando tinha treze anos! 

- Não estou falando de outra fic, L! 

- Então o quê? 

- Não sei! Algo… novo, diferente… entenderam? 

L e P se entreolharam. 

- Bom, podemos pensar em alguma coisa nas férias! – sugeriu P. 

- Boa! Assim podemos ter mais que uma idéia para guardar de reserva! Aí quando não 

tivermos caps para atualizar ou estivermos com bloqueios provais podemos… 

- Calma, L! – P interrompeu a amiga – Assim você vai ter outro piriri e vai ter que ficar 

apagada por uma semana! 

- …já parei… 

- O computador ligou! – P batendo palmas. 

- Até que enfim, P! De quem era esse seu computador? 

- Jesus me deu de presente! 

- Não, sinceramente acho que foi Noé, lembra?! Depois que as águas secaram e ele fez 

aquela venda de garagem e – A parou de repente – … Não me olhem assim! 

- Vai logo, P! Quero ver se saiu alguma fic nova na Harryoteca! – falou L empolgada. 

- Espera mais meia hora conectar daí a gente tenta abrir o site… 

- Calma, L. – A falou para a amiga – Vai com calma que assim até abrir você tem outro 

surto. 

- CONECTOU! – P bateu palmas de novo e chamou as outras. 

- Aleluia, Jesus! O computador que o Senhor comprou de Noé e deu para a P ainda 

funciona! – L. 

- Sem comentários, L!… A, me passa a fic antes que o PC trave, rápido! 

- Ah, é… ‘peraí que tá nas mochilas lá embaixo… 

- Traz todas de uma vez! – L – Acho que eu também tenho uns pedaços em algum 

daqueles bolsos… 

- Já tô indoooooooo (BAM, CREFT, BOING, PAM, PAM, MIAU, AU-AU,PAM, POW)… 

ai… – A descendo as escadas da casa da P. 



- A? Você tá bem? Não podemos perder nenhum papel, heim?! Cuidado com essas 

mochilas, elas são frágeis. 

- Ela caiu de novo… – suspirou L – Grande novidade… Eu parei de cair das escadas 

quando tinha quinze anos… foi quando nos mudamos para uma casa que não tinha 

escadas… 

- Eu… ai… ouvi… aaaiiii, – disse A voltando ao quarto com a cara um pouco 

machucada e com as mochilas. 

- Que bom que não aconteceu nada! – diz P analisando cuidadosamente as mochilas – 

Obrigada, A. Agora… Vamos começar! 

- De nada… – gemeu A despencando na cama da amiga. 

- Pra abrir o programa é mais rápido que pra ligar o PC, né? 

- Já abriu! Eu tenho pouca coisa arquivada, daí é mais rápido… Pra Noé era rápido! – 

acrescentou P rapidamente ao ver a cara das amigas. 

- Você quer dizer menos devagar não, P? – disse A sem mexer um músculo na cama. 

- Eu quero ler fanfic! Eu quero ler fanfic! – L pulando em volta do PC. 

- Tá deixa eu acertar aqui e… e… A, vem cá… o PC travou. 

- Tá, tá… sai daí, P! – empurra P da cadeira. 

- Ei! Eu também quero ajudar! – L pulou em cima das amigas fazendo com que elas 

caíssem contra o PC – Desculpa… deixa eu digitar! Eu gosto de digitar! 

- Larguem meu teclado! – P agarrou o teclado – Vão quebrar o coitado! 

- Deixa que eu faço! – A agarrou também. 

- Eu fiquei com o mouse! – cantarolava L. 

- Larga, L! – P já estava ficando histérica. 

- ***** de PC travado! – A já estava perdendo a paciência. 

- Que botão roxo é esse embaixo do teu mouse, P? perguntou e ao mesmo tempo 

ela (CLIK). 

- (pisc, pisc)… – AP. 

- … Porque a tela ficou roxo estranho? – perguntou L. 

Um vento forte fechou a porta e a janela do quarto, a luz apagou sozinha e um 

redemoinho de cores psicodélicas apareceu na tela e começou a sugar tudo o que podia 

no quarto da P… inclusive a LAP. 

- AAAAAAAHHHHHHHHH! THOMAAAAAASSSSS! SOCORRRROOOOOOOO!!! 

 

*** 

 

Quarto do irmão da P: 

- AAAAAAAHHHHHHHHH! THOMAAAAAASSSSS! SOCORRRROOOOOOOO!!! 

- nhanhanm… – se revirando na cama – O que será que aquelas loucas estão fazendo 

agora? Nhamnhamnhazzzzzzz 

 

*** 

 

Voltando para o quarto da P. 

- AAAHHHHH!!! – A, já pela cintura dentro do computador, se agarrava-se na P. 

- L! LARGA ESSE MOUSE E ME AJUDA!!! – P agarrou-se nela também – SE SEGURA 

EM ALGUMA COISA!!! 

L olhou em volta e pegou na primeira coisa que viu: 



-SEGUREI!!! 

E as três foram sugadas instantaneamente pela tela, que voltou ao normal logo em 

seguida. A luz acendeu novamente e no monitor algumas frases começaram a surgir: 

- ANTA VERDE-LIMÃO! Era para segurar em alguma coisa que segura-se a gente! – P. 

- Mas as mochilas pareciam pesadas o bastante! – L – BUÁÁÁÁÁ! 

- Que lugar é esse? – A. 

 

 

Cap 02 – Quem poderá nos salvar?! 

 

 

- Caramba! Fomos sugadas pelo meu PC podre!… Acredito que os pc’s de vocês não 

fazem isso – começou P abrindo um sorriso – Ahá ! O PC sugou a própria dona, que do 

além! 

- Uma vez eu achei que o meu PC estava me sugando… – disse L como se lembrasse de 

algo de muito tempo atrás – …Mas daí eu bati a cabeça na tela e percebi que eu tinha 

dormido lendo fic… Mas que lugar é esse? – pediu ela olhando em volta. 

- Minha cabeça dói… tudo dói… e… ao invés de ser sugada para um lugar legal com 

pessoas lindas, EU cai no meio do nada e com isso! – A resmungava apontado para as 

amigas. 

- Eeiii, A!!! – L 

- Eu sou linda, mas não pra você! – reclamou P. 

- Mas onde es-ta-mos?! – tentou novamente L, olhando para o comprido corredor 

repleto de portas em ambos os lados – Isso é seu computador, P? 

- Sei lá… Mas tá muito arrumado pra ser meu PC!… Tá parecendo mais com alguma 

coisa do estilo Matrix… 

- … snif, snif, minha cabecinha dóóóóóiiiii!!! – L. 

De repente a porta ao lado delas abriu-se e uma visão aterradora quase matou L e A de 

susto. Enquanto P quase desmaiou de emoção: 

- AAAAAHHHHHH!!! – LA desesperadas. 

- Ah, por Merlin! Eu morri e fui pro céu! – P babando. 

Um ser de cabelo loiro platinado e olhos cinzentos as olhava em total espanto: 

- Quem são vocês?! Novas figurantes? 

- Anh… L? – A sussurrou para a amiga – O que são aquelas coisas azuis voando em 

cima da cabeça da P? 

- São vermelhas, A! 

- Eu sou daltônica! O que são? 

- Parecem… corações… Ah! – L olhou assustada para as mãos – Ufa… achei que 

tínhamos virado desenhos animados. 

- Olha. Não entendi nada do que vocês falaram, mas a sala de figurantes é aquele 

armário lá no fim do corredor. Aqui é a sala dos grandes astros! 

- Então é aqui que a gente entra! – disse A assim que ouviu a palavra ‘astros’- L, me 

ajuda aqui, não podemos deixá-la derretendo no meio do caminho 

As duas arrastaram a P pra dentro da sala atropelando um Draco furioso da porta. 

- Ei! Não podem entrar aí! Só os personagens principais podem- 

- Dá licença, tio! – L fez pose de importante, abrindo caminho – A LAP tá passando! 

- LAP?! – todos os outros presentes da sala onde elas entraram surpreenderam-se. 



- Anh… oiê gente! Paz cintilante para vocês! – A tentou se amável enquanto todos os 

personagens da DP fechavam um círculo em volta delas. 

- Merlin ouviu nossas preces! – Charlotte ria maleficamente. 

- Oh-ou! – as três se abraçaram (P finalmente acordando do ‚transe‛ ) tremendo. 

- Anh… acho que aqui não é bem o céu. – P conseguiu dizer. 

 

*** 

 

Algum tempo depois… 

- POR FAVOR! NÃO TRANSFORMEM A GENTE EM RÃS GOSMENTAS E 

NOJENTAS! – chorava P. 

- Que tal em gatinhos, hein?! Nós não gostamos de gatinhos fofinhos, peludos, 

branquinhos… que tal gatinhos? – tagarelava L. 

- Eu quero ir pra casa! Essas cordas super-ultra-mágicas estão machucando meus 

pulsos! E que tipo de personagens são vocês para fazerem isso com a gente?! – 

reclamava A. 

- Somos personagens associados ao MMADP! – respondeu Harry. 

- Movimento Mentimos Assim e Depois Pulamos? – perguntou L. 

- Movimento o quê? – Perguntou Draco. 

- É Movimento Matem as Autoras da DP, suas antas! – ajudou Emily enquanto ajudava 

Rony a erguer uma faixa com os dizeres: GRANDE EVENTO! Tenham a oportunidade 

ÚNICA de acertar suas contas com as escritoras da DP, aquelas que cruelmente mudaram 

nossas personalidades e acabaram com o sossego das fanfics de Harry Potter. 

E os outros personagens enchiam balões e enfeitavam a sala com papel crepon-

mágico (mágico? Crepom? Claro! Use e abuse da sua imaginação!) 

- Acho que estamos com problemas… – suspirou A. 

- Ó! E agora? – começaram L e P – Quem poderá nos salvar? 

- EUUUUUUUUUUU!!! – a porta abriu de repente. 

- ÓÓÓÓÓÓÓ! – LAP – O Chapolim… laranja? 

- Quem vocês queriam? O Homem-aranha? – perguntou um ser de boné e roupas 

alaranjadas. 

- Sendo o mesmo do filme tava bom de mais pra mim. – comentou P. 

- Se vocês não querem que eu salve vocês é só dizer! – disse ele fazendo menção de 

sair. 

- NÃÃÃÃÃOO!!! 

- Sabia que não recusariam minha ajuda! – voltando sorrindo. 

- Mas quem disse que você vai tirá-las daqui, ignóbia criatura! – Charlotte fechou o 

caminho. 

- Como é? – Perguntou P vendo ele indeciso olhando para a ex-comensal – Vai nos 

salvar ou não? Ela é perigosa! 

- Dá um tempo! Não sou santo milagreiro! 

- Que bom que reconheceu isso já de início. – acrescentou Draco. 

- Errr… que tal fazermos as coisas democraticamente?… Que tal um julgamento? – 

acrescentou ele vendo as caras confusas dos personagens. 

- Eu sou a favor! – Hermione, como era justa e boa de coração, manifestou-se. 

- Se a Hermione é, eu também sou. – disse Rony. 



- Por mim… – Harry deu os ombros – Eu sou o menino que sobreviveu, mesmo. A 

única coisa que pode atingir é o Lord Voldermot. Tenho até uma Profecia, sabia? 

- Então eu também apóio! – Emily seguiu o irmão. 

- Se a Emily é a favor, eu também sou! – disse Draco rapidamente. 

- Aff, Por Merlin! Vocês são uns molengas mesmo! E vocês dois? – perguntou Charlotte 

lançando um olhar mortal para os gêmeos. 

- É…anh… 

- Fred! Acho que eu ouvi a mamãe chamar! 

- Oh, é mesmo! Vamos! – e os dois sumiram (como? Sei lá… mágica de certo…). 

- Então vamos ao julgamento! – o ser laranja exclamou. 

-UHUUUU! – L. 

- NÓIS É NÓIS! – A. 

- Não vão mais nos transformar em rãs gosmentas? – P, para ter certeza. 

 

Cap 03 – O julgamento 

 

 

O ar pesado revestia toda a extensão da sala com seu peso… (LAP: Óóóóóó!)… As três 

escritoras estavam algemadas em cadeiras dispostas bem no centro, e todos os outros 

personagens estavam sentados ao redor delas. Charlotte foi escolhida para ser a 

promotora e Tio Laranja (óóóóóó! O Chapolim Laranja é o Tio Laranja!) se dispôs a ser o 

advogado de defesa. Mas e o juiz? Não poderia ser um desses personagens. O que 

fazer? Quem seria a alma condenada que ficaria entre esses dois grupos? 

Todos aguardavam a chegada do escolhido. De repente, de uma porta lateral, surgiu a 

criatura mais sensata, ajuizada, justa e o melhor cozinheiro da Terra Média: Sanwise 

Gangi, o maior juiz hobbit que já andou pelos bastidores de fanfics. (ÊÊÊÊÊÊÊ!!! 

UHUUU!!! Clap, clap, clap) 

-Ô narradoras puxa saco! Manera aê! – gritou Charlotte. 

Foi mal… mas voltando ao nosso sensato, lindo, maravilhoso… 

- Hum-hum! – Charlotte. 

Anh… então, o juiz Sam Gangi entrou na sala. Todos se levantaram, ele senta, todos se 

sentam. Ele se levanta, todos se levantam, ele senta, todos se sentam. Ele levan- 

- Esse juiz é um INCOMPETENTE! – Charlotte acabou se descontrolando. 

- Calma, senhorita Promotora. – Sam ajeitou suas vestes de juiz superior e arrumou a 

sua peruca branca de cachinhos – Estava apenas provando o gosto do poder… hum-

hum… então vamos começar. Os personagens da fanfic Dois Passados acusam suas 

criadoras de vandalismo literário, insanidade, danos morais, e abuso de autoridade. A 

defesa deseja se pronunciar? 

- NÓS SOMOS INOCENTES! – LAP chorando. 

- Ssssshhhh! Ainda não é a hora de chorarem! – sussurrou o Tio Laranja. 

- Avisa quando for, tá? – sussurrou L em resposta. 

- Meritíssimo, minhas clientes não pagantes foram acusadas injustamente e- 

- EU PROTESTO! 

- Negado, senhorita Malfoy! – Sam, fazendo uso da sua voz autoritária e terminando 

com palmas de contentamento. 

- Hunf! – Charlotte sentou emburrada em sua cadeira. 

- Como eu estava dizendo, minhas clientes são inocentes. 



- Óóóóóóóóóó! – todos, até as acusadas. 

- Elas estão cientes de tudo o que fizeram e fazem. Sabem que ultrapassaram os limites 

do bom senso ao abusarem do seu poder adquirido com escritoras com potencial e 

futuro promissor dentro da sociedade. Sabem que por terem excesso de criatividade às 

vezes não medem onde sua diversão levará os inocentes personagens envolvidos em 

suas ações… Não é mesmo, LAP? 

- Zzzzzzzz – LAP. 

- LAP?! 

- Anh? – L. 

- Orcs? – A. 

- Onde? – P. 

As três limparam as babas que escorriam pelo canto da boca. 

- Como eu disse – continuou o Tio Laranja revirando os olhos – Elas tem plena 

consciência do que fazem. 

- Hum-hum! – L. 

- Claro! – A. 

- Com certeza! – P. 

- Elas nunca escreveriam uma fanfic que poderia influenciar seus leitores a cometerem 

atos de insanidade ou violência. – continuou o Tio Laranja – Se por acaso a promotoria 

encontrou alguma indicio que prove ao contrário, por favor – ele indicou a frente do 

‚palco‛ (Ah, qual é! Nós somos artistas, não advogadas! Sobre julgamentos só sabemos o que 

aprendemos com os filmes…) para Charlotte – fique à vontade. 

- Seu anta! – sussurrou A para o Tio Laranja que voltava para o seu lugar – Agora ela 

destroça a gente! 

- Como meu colega, também não diplomado, acabou de sugerir; sim, eu tenho 

provas… muitas provas! – ela entregou ao juiz uma pasta preta rabiscada de 

branquinho. 

A e P lançaram um olhar mortal para L. 

- Oh-ou! – ela consegui dizer. 

- Isto, – continuou Charlotte – é chamado pelas acusadas de Precios . São provas 

incriminadoras suficiente para mandá-las direto para Azkaban! 

O juiz analisou as dezenas de folhas com três letras distintas. 

- Huuuuummmmm… lamento senhorita promotora, mas não são provas suficientes 

para mim. – concluiu ele, e acrescentou com um imenso sorriso – Eu não sei ler direito. 

Charlotte não pareceu surpresa. 

- Claro que não… – ela entregou ao juiz vários caderninhos de 50 centavos caindo aos 

pedaços dentro de saquinhos WIB’s para manter as digitais. 

- Aqui estão as provas restantes. 

- Óóóóóóóó! – o júri (tinha júri?). 

A e P lançaram outro olhar mortal para L. 

- Pô, era uma reunião da LAP! Não tinha como fazer a reunião sem os caderninhos ou 

o Precios! – L defendeu-se das amigas. 

- É… – A concordou – Mas quem agarrou as mochilas recheadas de provas contra a 

gente e as trouxe para cá? 

- Não me olhem assim! – falou L começando a fazer beiço – senão… snif…snif, snif… 

BUUUUÁÁÁÁÁÁÁ!!! 

- SILÊNCIO NO TRIBUNAL! – Juiz-muito-sensato. 



-… snif, snif… 

- Mais alguma prova? – perguntou o juiz. 

- Não vejo mais necessidade de prova alguma, meritíssimo. 

- Pois bem, pode voltar ao seu lugar. Já tomei uma decisão sábia e coerente sobre essa 

discussão. 

- EI! – Harry manifestou-se. – O júri não está aqui para enfeite! 

- SILÊNCIO NO TRIBUNAL! (BAM!) – Sam bateu com o seu martelinho versão 

Chapolim, só que verde e roxo. -… silêncio! (BAM!), silêncio! (BAM!), si-si-

silêncio! (BAM! BAM), si-selênci-ci-ci-ooouuu! (BAM!), si-silêêêên- 

- PÁRA, SAM!!! – Charlotte deu um fim no rap tosco. 

- Já parei… Júri, vocês tem algo para dizer? 

- Não é assim, Sam! – Charlotte começou a ficar vermelha de impaciência – Primeiro 

tem que pedir para eles avaliarem a situação. 

- Muito bem, discutam. 

…Cri, cri, cri… 

- Aqui não, hobbit tolo! – Charlotte entre os dentes – Em uma salinha a parte! 

- Ah é… eu li algo sobre isso naquele ‘Manual do Bom Juiz: 3 passos fáceis’ que vocês me 

emprestaram… então vão para a salinha. Enquanto isso vamos ouvir uma 

gravação: *tu-tututu-tututu, ligação a cobrar. Pra aceitá-la* (A: NÃO É ESSA FITA, L! 

L: Ops!…) (clik) Yo te aaaamo, yo te quiiiiiero, vida miiiiia* 

Meia hora depois. 

- Aqui está a nossa decisão, meritíssimo. – Harry entregou o papelzinho 

cuidadosamente dobrado para o juiz. 

Ele abriu o papel, virou-o em várias direções, olhou de todos os ângulos e perguntou: 

- Tudo bem que eu não sei ler direito, mas não precisa zoar… Que língua é essa?! 

- Eu falei que não devíamos ter deixado o Rony escrever! – Hermione resmungou e deu 

a sentença por conta – Nós as declaramos culpadas! 

- PROTESTO MERITÍSSIMO! – Tio Laranja – Exijo uma réplica! Todo o júri é formado 

por pessoas que tem ressentimentos contra as minhas clientes não pagantes! 

- Uma o quê? – perguntou o juiz, brincando de batucar o seu martelo de juiz. 

- AHHHH! CHEGA! ME DÁ AQUI ESSA COISA! – Charlotte arrancou o martelinho 

de Sam. 

- Mas… snif, como eu vou pedir silêncio agora? 

- Pega isso. – ela lhe entregou um estojo de pano em formato de tigre. 

- NÃÃÃO! MEU FRED! DEVOLVE! – L começou a chorar de novo. 

- Vocês são maus! – A os olhou incrédula. 

- Muito maus! – ajudou P, enquanto abraçava L que tinha começado a soluçar – Como 

podem tirar o estojo dela?! Seus cruéis! 

- SILÊNCIO NO TRIBUNAL! – Sam bateu com o tigre – Anh… esse não faz barulho! 

Não quero mais. – ele jogou o estojo para L. 

- Ah! Fred! – ela agarrou o tigre com força – Nunca mais vou deixar você perto dessas 

pessoas malvadas. Não se preocupe… snif, snif… 

- Voltando… o que é que você queria mesmo, Tio Laranja? 

- Uma réplica. 

-… (pisc, pisc)… não sei o que é isso… nem as narradoras devem saber… então não vou 

permitir. E pelos poderes a mim concedidos pelo mago Clow e Elberet, eu as declaro… 

CULPADAS! 



- PROTESTO! – uma voz ameaçadora ecoou por todo o tribunal e as portas abriram-se 

de repente, apagando todas as luzes. 

 

Cap 04- Novo salvador! 

 

 

- Quem disse isso? – perguntou Charlotte acendendo sua varinha. 

- EU SOU A FAVOR DELAS! 

Um alagatus branco aumentando três vezes ao seu tamanho natural surgiu voando 

pelo ar e passou elegantemente na frente do juiz. 

- Anh… quem é você? – perguntou Sam. 

- Olha! Olha! Olha! – P cutucava as amigas que tinham se encolhido embaixo da mesa 

dos acusados. 

- Quem é? – perguntou a cabeça de A, que levantava lentamente seguida pela da L. 

- Ahhh! É o MOT-MOT! – L pulou de uma vez para fora. 

- MOT-MOT?! – geral dos personagens. 

- Salve irmão! Quanto tempo! – A. 

- Mot-Mot é o maior! Mot-Mot é o maior! – L e P pulavam com pompons pretos e 

verdes. 

- Valeu, Mot-Mot! – Tio Laranja fazia sinal de positivo para ele – Eu já estava me vendo 

morto e esfolado aqui! 

- É mesmo, incompetente! – A concordou. 

- Desculpa, ô carinha do gato esquisito! – (Grrrrr?! – Lumus indignado) – mas eu já me 

decidi! – Sam parecia decidido no seu lugar. 

- É mesmo, vilão de meia-tijela! Pega o teu bichinho e some daqui! 

- CALA A BOCA EMILY! – P se revoltou – EU TE CRIEI! EU TE MANTENHO VIVA! 

EU TE MATO QUANDO EU QUISER E…e… ai (BAMMM!) – ela desmaiou. 

- Hiiiii… e agora A? 

- Deixa ela aí, L. Daqui a pouco ela acorda. – respondeu A em um sussurro quando viu 

que Mot-Mot fazia menção de falar. 

- Eu venho a favor dessas três garotas talentosas. – afirmou ele. 

- Nóis te love you, Mot-Mot! – falou a LA dando força para o seu novo salvador. 

- Como assim? – perguntou o juiz para Mot-Mot. 

- Ora essa! Vocês não podem simplesmente torturá-las, esmagá-las, torturá-las de novo, 

esfolá-las, esquartejá-las e matá-las. 

- Na verdade nós não iríamos torturá-las duas vezes, mas agora que você mencio- 

- Quieta, Charlotte. – ele a cortou – Bom, eu fiz uma pesquisa. E dentre os vários 

escritores de fics, elas seriam as únicas que são capazes de me deixar realmente matar 

todos vocês! E sem fantasmas ou ressucitamento depois. 

-UHU! HEHÉIZ! MOT-MOT VOCÊ É 10! UHU! HEHEM! MOT-MOT VOCÊ É 100! – as 

três (P tinha acordado) pulavam em volta dele. 

- Então? – ele apontou a varinha para o meio da testa o juiz – Elas ainda são culpadas, 

juiz sensato? E PAREM VOCÊS TRÊS! 

- Anh… ééééé…. não? – Juiz. 

- EIIIIII! – protestou o júri inconformado. 

- Grrrrr, quer saber?! – Sam subiu em cima da mesa, tirou a peruca de juiz e a jogou no 

chão – Eu cansei! Não tenho nada a ver com vocês! Se virem sozinhos que eu vou 



voltar para a comitiva do anel! – e ele saiu da sala batendo os pés, furioso – É pressão 

demais para a minha estatura! – ainda deu para ouviu ele resmungar antes de bater a 

porta com força. 

…Cri, cri, cri… 

- E agora? – perguntou Draco. 

- Vocês?… – perguntou o Tio Laranja sinistramente – VOCÊS QUE SE EXPLODAM! 

EU VOU EMBORA DAQUI! – ele montou como um raio no alagatus de Mot-Mot e 

levantou vôo – AH! AH! AAAAH (TÓIM!) AUUU! Hunf! Seu gato mutante burro! A 

janela é mais para a esquerda!… Ah… nã-não me olhe com esse olhar zangado! Fo-foi 

sem querer! AAAhhhh! FOI SEM QUERER! EU JURO! – e o Tio Laranja acabou sendo 

levado pelo alagatus para um lugar desconhecido (provavelmente Marte) e ele nunca 

mais foi visto. 

- EI! Devolve o meu Lumus! – gritava Mot-Mot em vão para o ser Laranja que já sumia 

no horizonte. 

…Cri, cri, cri… 

- E agora? – perguntou Harry. 

- Anh… – Rony. 

- Hum… – Hermione. 

- Sei lá! – Draco. 

- … – Charlotte. 

- NÓS TEMOS A SOLUÇÃO! – a LAP pulou em cima da mesa das acusadas com pose 

de Meninas Super poderosas e a música do Batman começou tocar ao fundo. 

 

*** 

 

E foi assim que surgiram os contratos dos bastidores e toda a fic foi regularizada nas 

nossas leis legais e a LAPlândia foi fundada. E a LAP, instalou uma porta de ligação 

entre o PC da P e os bastidores da DP (a gente não copiou do Digimom 02, tá?! Eles apenas 

descobriram o mesmo esqueminha que a gente!). Como a P se mudou do QG dela, e nós 

viramos WIBs, instalamos extensões nos fundos de guarda-roupa de cada uma. E assim 

todos viveram felizes!… E a LAP se deu muuuuuito bem nessa confusão toda! xD 

 


