
 
 

Título: LAP Awards; 

Escrita por: LAP; 

Universos ficcionais: LAPlândia; 

Ano: 2006; 

Capítulos: Oneshot; 

Classificação: Comédia; 

Sinopse: Premiação para os melhores personagens da série da LAPlândia 

 

LAP AWARDS 
 

Como já foi dito, a última parte da Dois Passados será postada por caps aqui no blog. Porém, 

antes de iniciar essa nova fase da fic, é claro que tínhamos que fazer um especial, e nada melhor 

do que premiar nossos personagens xD 

Então aqui está a republicação do especial de 5 anos da LAP, feito especialmente para a estréia 

da DPTembras \o/ Divirtam-se! 

 

*** 

 

local: centro de eventos bruxos do ministério da magia brasileiro – grupo paranaense evento: I 

LAP AWARDS – na sala de direção audio-visual [bastidores] 

 

 

Tio Laranja: Teste, teste… (sem resposta no monitor)… A!!! 

A: AHHHH! Tô te ouvindo! Não precisa gritar nesse ponto TL!… (ela mostra língua para 

câmera enfeitiçada que flutua próxima a ela no saguão de entrada) 

TL: Ok… certo… (aperta o botão ‘on’ no monitor L) Teste, teste… 

L: Teste, teste… precisa repetir ainda?! 

TL: Ok… certo… (aperta o botão ‘on’ no monitor P) Teste, teste… ué, P?! 

P: Tes-te… 

TL: Ahn, P, está tudo bem!? Cadê (ela aparece com um ‘pufê’ na cara) … 

P: Sim… é… que… estou… fa-lan-do… enquanto… me… AI!… ma-quiam… 

TL: Ah, claro, ok… Pontos de ouvido funcionando, monitores ok, microfones 

ok… (pega o rádio de comunicação) Obi Wan Kenobi!? [doravante chamado de OWK] 

OWK: sim, sim sr. TL, OWK ouvindo sr. 

TL: Tudo pronto para entrarmos na rede, e aí? 

OWK: Sim, sim sr. TL, tudo pronto, sim sr. 



TL: Então contagem OWK! 

OWK: Em (levanta os dedos e vai abaixando conforme fala) cinco, quatro, três, dois, (mexe os 

lábios) um! FLASH 

 

 

*** 

 

 

- na rede de TV [The witch Channel - o canal da bruxa moderna - TWC] – tela preta – voz do 

TL em off – imagem vai mudando, aparece o símbolo LAP, símbolo do festival, o rosto do TL, 

imagem abre, aparece a sala audiovisual cheia de monitores e muitos botões – 

TL: Booooooooa noite comunidade Bruxa! E, os amigos ‘muggles’ conectados conosco! 

Ao vivo, entrando no ar, o I LAP AWARDS – PRÊMIOS PARA PERSONAGENS E 

HIPERBOLES! Sou eu, TL, seu navegador visual dessa noite, A, (aparece a imagem dela 

dando tchauzinho para tela, que congela e diminui, ficando a ‘janelinha’ no canto esquerdo, em 

cima, da imagem do TL) será nossa, ‘recepcionista-repórter’ dessa noite. Mostrando 

diretamente a chegada dos nossos astros e estrelas! L, (aparece a imagem dela na tela, 

fazendo ‘v’ com os dedinhos e bl{bl{bl{,… a imagem fica sob a imagem da A) será a nossa 

comentarista. Falando dos jogos de interpretações, histórias e elencos, premiados dessa 

noite! E, finalmente P, – não aparece a imagem -… ahn, P… P!!!!! (aparece a imagem meio 

desfocada, arrumando a alça do vestido vermelho… d{ um soco na imagem e ela congela… 

lálálá, imagem embaixo da imagem da L) como, nossa grande mestre de cerimônias da 

noite! Tudo isso, e muito, MUITO, mais para você… Somente aqui no TWC! (fecha 

imagem) 

TL:[off] comercial! 

 

 

*** 

 

 

TL: Agora diretamente do centro de eventos bruxos do ministério da magia brasileiro – 

grupo paranaense, estamos iniciando a grande cerimônia de entrega dos prêmios do I 

LAP AWARDS! (a imagem muda na tela e aparece o palco montado para o evento onde as 

cortinas estão abrindo-se acompanhadas pela trilha sonora. L entra toda sorrisos segurando um 

maço de envelopes selados e se posiciona ao lado da mesa de prêmios. É mostrada cenas da 

platéia composta de personagens da LAP, personagens originais e convidados aplaudindo. 

Quando os aplausos cessam, a L começa a falar) 

L: Boa Noite, almas de fanfics! Vocês sabem muito bem por que estão aqui, e se por 

acaso não souberem eu posso passar no telão o comercial exclusivo que eu montei que 

passava e 15 em 15 minutos do TWC! 

Platéia: Nãããããoooo! 

L: Não mesmo? (decepcionada)…Ok, então (voltando ao normal com sorrisão) … A LAP 

agradece a vocês que, tão acostumados com neve e outras coisas geladas nessa época 

do ano, vieram para Foz do Iguaçu em uma das suas noites de 42º para participar dessa 



premiação! E agora com vocêêêêêêês, única, a inigualável, a de várias personalidades 

malignas e nossa mestra de cerimôniaaaas… P!!! 

(Novamente a trilha sonora quando a P entra no palco e se dirige para o centro) 

P: Boa noite, pessoas! Como a L já disse, bem vindos à nossa querida cidade onde a 

LAP foi fundada! Esperamos que vocês tenham apreciado os pontos turísticos e que, 

por Merlin, a Sara tenha devolvido aquele quati ao seu habitat natural: a lata de lixo. 

Agradecemos ao apoio do TWC dos WIBs que estão monitorados e fazendo a 

segurança do LAP AWARDS, e dos telespectadores que nos acompanham. E sem mais 

delongas, vamos começar com as premiações! Mas antes, uma palavrinha dos nossos 

patroci… 

Platéia: UUUUHHH! PRATROCINADOR, NÃO! VÃO LOGO COM ISSO QUE ESTÁ 

MUITO QUENTE AQUI!!! 

P: Ok, corta a propaganda e liguem a ventilação refrigerada para eles pararem de 

reclamar! 

Aplausos e vivas gerais da platéia. 

P: Agora todos estão calminhos e olhando para mim?… Ótimo! Agora eu quero que 

vocês olhem para a mesa onde estão dispostos os 24 prêmios para serem distribuídos 

hoje. Quero deixar claro que eventuais reclamações só serão ouvidas a partir de 

amanhã pelo nosso querido faz-tudo TL! 

TL: EEEiiiii!!! 

P: Letras miúdas do contrato, TL! (ela faz sinal coma mão e a trilha sonora recomeça 

enquanto um telão desce no meio do palco e ela se posiciona ao lado de L perto da mesa com os 

prêmios) Em 2001, a L e eu nos juntamos para escrever uma fanfic sobre Harry Potter. 

Através de discussões que nós tínhamos sobre a reputação das nossas casas, 

resolvemos criar duas personagens que pudessem agir no papel como nós agíamos 

verbalmente. Assim surgiram a Emily e a Charlotte, que ainda não tinham esses 

nomes. Depois de escolhidos os nomes, começou a montagem da fic, dos personagens, 

da trama e do site. Mas a nossa fic ainda não tinha um nome (L: Pobre fic…) Foi depois 

de um professor nos passar um daqueles filmes com lição de moral que escolhemos o 

nome Dois Passados, ou DP como a chamamos até hoje. Em 2002 a A entrou para nos 

ajudar e acabou ficando definitivamente no site. Foi aí que surgiu a LAP! E logo que o 

final da DP, foi decidido, a DPmeio e a DPTembras entraram em processo de 

produção. Hoje, em 2005, vamos lançar a última parte da nossa série. E nada melhor do 

que um festival para arrecadar mais bilheteria! 

L (tapando o coisinha-microfone-que-não-lembro-o-nome e sussurrando para a 

amiga) :Anhm, P… Acho melhor começar logo a distribuição dos prêmios. Eles já estão 

fazendo aquela cara de vocês já falaram isso um trilhão de vezes! 

P: E o nosso primeiro prêmio… (palavras começaram a surgir na tela formando o nome da 

categoria)PERSONAGEM REVELAÇÃO FEMININO! 

Aplausos. 

P: Existe uma personagem que no começo não tinha importância nenhuma, mas que no 

decorrer da trama mostrou-se ser uma peça muito importante! (pega um dos envelopes de 

L) E essa personagem éééééé… Sara Granger! 



Aplausos e Sara levanta, com seu vestidinho rosa cheio de pompons amarelos para subir no 

palco receber o seu prêmio. 

L: Sara foi uma das personagens escaladas para a DPmeio, mas sem ter uma função 

definida. No final da fic ela mostrou ser bem mais do que parecia ser! 

Sara: Eu realmente não esperava esse prêmio! Depois do olho roxo, o braço quebrado e 

a lavagem cerebral na DPmeio, eu esperava no mínimo um prêmio de melhor 

personagem! Mas como o mundo não é perfeito e eu não sou nenhuma bruxa malvada, 

eu digo que estou muito emocionada com o isso mesmo. Obrigada! 

Aplausos. 

P: O nosso segundo prêmio da noite vai ser para (P olha para a tela onde a categoria é 

trocada)PERSONAGEM REVELAÇÃO MASCULINO! (ela abre mais um envelope) E o 

prêmio vai para… David Morat! 

Enquanto o garoto sobe no palco L comenta sobre a sua participação na fic: 

L: Ele não prometia muito quando se inscreveu como personagem escalado em 2002. 

Mas aqui está ele agora! Consagrado como Lord Voldemort menino! 

David: Eu, diferente da Sara, esperava ganhar esse prêmio. Por que de todos os que 

poderiam receber o prêmio EU era a melhor escolha sem sombra de dúvidas! Com o 

meu charme e o meu talento desde o- 

P (expulsando ele do palco) : Ok, ok, ok, Morat! Por que não vai ver se você não 

esqueceu a sua modéstia no seu lugar, hein? Vai logo!… hum-hum, agora vamos 

premiar um dos que provocaram tudo isso! Vamos ao prêmio de (muda no 

telão) MELHOR PERSONAGEM DOS ORIGINAIS! E o prêmio vai para… Harry Potter! 

Harry sobe no palco em meio aos aplausos dos colegas e entre alguns bem dispersos ‘ele 

merece’s! 

L: O que dizer do menino que sobreviveu que nós não saibamos? Sem ele não 

estaríamos aqui hoje! 

HP: Primeiramente eu quero agradecer a minha criadora J K Rowling e a todos os 

leitores que fizeram da minha série um sucesso mundial! Depois quero agradecer a 

todos os escritores de fics que me manteram como o personagem principal (ele lançou 

um olhar mortal para as integrantes da LAP no palco)e não me deixaram como um 

figurante sem importância nenhuma. Obrigado! 

Aplausos. 

P: De nada, testa rachada… Agora, quem será (ela mostra a nova categoria no telão) o 

PERSONAGEM OCULTO mais credenciado da LAP?! (ela abre o volume com suspense e a 

imagem do TL tomando cafezinho na sala de áudio visual junto com ObiWan Kenobi e A 

aparece no telão) Tio Laranja! 

TL (se engasgando com o café): Gasp, gasp, cof, cof… Anhm… Eu juro que não faço 

parte da comissão julgadora desse festival! Eu só cuido da parte dos botões e da 

eletricidade para elas não tocarem fogo em tudo! 

P: TL! Ninguém está te acusando! É um prêmio para você! 

TL: Aaaaah!… Obrigado, então!… Prêmio do que mesmo? É em dinheiro? 

P: Tchau, TL! Volta para os monitores! (o telão se apaga e a categoria é trocada) Vamos 

descobrir quem é o nosso coadjuvante 001 dos personagens originais! (ela abre o 

envelope) Ronald Weasley! 



Aplausos. 

Rony: Eu? 

HP: é, você! 

Rony: Maneiro! (ele pula do seu lugar por cima das pessoas que sentavam a sua frente e corre 

para o palco, não sem antes arrastar meio quilo de fios junto) 

L: Rony é o melhor amigo do HP, e certamente merece esse prêmio mais do que 

ninguém! 

Rony: Eu quero agradecer a todo mundo que o Harry agradeceu e também a LAP- 

L: Até que enfim alguém lembrou da gente! 

Rony: por me deixar fora da última parte da série delas! Muitíssimo brigado! 

L: Retiro o que eu disse. 

P: E (muda o telão) também temos o prêmio COADJUVANTE 002 DOS ORIGINAIS! E 

será que alguém adivinha quem poderia ser? 

Lord Voldemort: Eu, é claro. Quem mais poderia ser tão importante assim?! 

P (abrindo o envelope): Hermione Granger! 

Aplausos. 

Lord Voldemort: Quer dizer, coadjuvante não chega nem perto do prêmio de melhor 

personagem que eu vou ganhar! 

L: Hermione, além de ser a salvação das notas do HP e do Rony nos finais de ano 

letivo, é quem sempre está junto nas encrencas. Então, esse prêmio é bem merecido! 

Hermione (dando tchauzinhos com um sorriso de orelha em orelha) : Nossa! Eu estou 

tão emocionada que eu nem sei o que dizer! 

Draco (na platéia) : Então desce daí que tem gente na fila! 

Hermione: Hunf! Agradeço a Rowling, ao meu fã clube nerd e aos fabricantes da 

minha boneca! 

P: Nossa próxima categoria é… (aparece no telão) AMANTE LATINA! 

Platéia: …?… 

P: Esse prêmio é especial para a personagem favorita para formar par com o Harry, 

Draco, Neville, Simas, Dino, Crabbe, Goyle, Snape, Pirraça… 

L (sussurrando para P) : Não cita todo mundo ou vamos ficar aqui até de madrugada. 

P: Ah, sim. Enfim! Nossa amante latina é a… Ginevra Weasley! 

Fred, Jorge, Rony: O QUÊÊÊÊÊÊ?!!! 

Gina (escorregando no banco para se esconder) : Oh-ou… 

P: Meninos, em casa vocês se acertam! Agora deixem a irmãzinha subir aqui e pegar o 

prêmio! 

Gina sobe no palco de orelhas vermelhas e lançando olhares ameaçadores para as duas. Pega o 

prêmio e sai pisando duro. 

L: Eiii! Tem que agradecer pelo- 

Gina: ESTUPEFAÇA! 

L: AAAHHHH!!! (se jogando atrás da mesa dos prêmios e o feitiço passa zunindo por cima 

deles) … Ok, sem discurso para a Gina. 

P: é… voltando a nossa programação normal! E o nosso próximo prêmio ééééé… 

PERSONAGEM MAIS ENCRENQUEIRO! (abre o envelope) E para ninguém conseguir 

adivinhar quem é, vamos deixar uma pista muito difícil: é uma dupla! 



Draco: … sertaneja? 

Fred e Jorge sobem para receber o prêmio, não sem antes passarem por Draco e desmancharem o 

penteado da moda com um sonoro ‘dããããr’. 

Fred: Agradecemos a Rowling! 

Jorge: Aos fãs! 

Fred: A mamãe! (para a câmera) Alow, Mãe! 

Jorge: Ao papai que está nos assistindo do Ministério! 

Fred: Aos nossos irmãos! 

Jorge: Menos a Gina, por que ainda teremos uma conversa muito séria com ela. 

Fred: Ao vovô! 

Jorge: A vovó! 

Fred: Ao outro vovô! 

Jorge: A outra vovó! 

Fred: Aos tios! 

Jorge: As tias! 

Fred: Aos primos! 

Jorge: As primas! 

P: CHEGA! Acabou o tempo de vocês! Voltem para os seus lugares! 

Fred (para o irmão) : Mas só faltavam os vizinhos, o leiteiro e o padeiro. 

Jorge: E não se esqueça do abraço especial para a tia Ausebiana que nos ensinou o 

primeiro logro! 

Fred: É mesmo! E também tem aquele carinha que na semana passada- 

P: EU DISSE QUE CHEGA! XISPA JÁ OS DOIS DAÍ! 

Jorge: Tá, tá, estamos descendo! 

P: Hunf!… E agora um prêmio muito importante! 

Voldemort: É o meu, é claro! 

P: MELHOR FIGURANTE! 

Voldemort: Figurante? Que raios é isso, ignóbia criatura? 

P (abrindo o envelope) : E a personagem que sempre está lá, mas raramente aparece 

éééé… Catherine Holt! 

Aplausos. 

P: …Catherine?.. Cadê ela? 

Emily: Ela morreu, se esqueceram? E pelo que eu estou sabendo, ela agora está 

trabalhando em Hollywood! 

L: … UAU! 

P: Hunf! Ela nem era uma boa personagem mesmo! 

L: Posso ficar com o prêmio dela?! 

P (jogando a estatueta para a amiga) : Divirta-se!… E agora o prêmio de MELHOR 

MORTE! E ele vai para… Andrew, com o seu espetacular atropelamento por um 

ônibus na DPmeio! 

Aplausos. 

Uma figura envolta por faixas, gases e cheio de hematomas e visíveis faltas nos dentes sentado 

em uma cadeira de rodas tentou acenar dizendo que não poderia subir. 

P: Ok, Andrew. A L leva para você. Fica sentadinho ai, hein! 



Andrew: Hunf! 

P: O nosso próximo prêmio vai para MELHOR VIDENTE DA DP! E o prêmio vai 

para… Kira Black, que nos trará grandes revelações na DPTembras! 

Aplausos. 

 

 

 

 

Kira sobre ao palco e antes de pegar o prêmio pega a mão da P. 

  

Kira: Oh, Por Merlin! Vejo que- 

P: AINDA NÃO, KIRA! Só quando começar a fic! Ou você vai começar a falar coisa que 

não deve! 

Kira: Ah, certo. Então eu agradeço a toda essa galera e a vocês por terem me aceitado 

na fic! 

L: Aêêêêê! Finalmente alguém que dá valor ao nosso trabalho! 

Só L bate palmas. 

P: Valeu, Kira! Mas aumento de cachê está fora de questão. 

Kira: Droga. 

P: Volta para o seu lugar, Kira… E outro prêmio especial! 

Voldemort: Especial é comigo! 

P: CRIATURA FANTÁSTICA! 

Voldemort: Fantástico eu sou, só não estou certo quanto ao criatura… 

L: Teve um bichinho que nos acompanhou desde o início da série, mas que estará fora 

da última parte. OBLIVIATE! 

Aplausos. 

Charlotte tira a coleira do seu alagatus que não perde a oportunidade e pula em cima do Draco 

que estava desprevenido. Depois de conseguirem fazer a bichana soltar a cabeça dele, ela recebeu 

o prêmio um pouco diferente: uma tigela e uma coleira com o emblema do festival. 

 

 

 

 

L continuou enquanto Charlotte tentava recolocar a coleira em Obliviate. 

  

L: Como sabemos, personagens nem sempre são os mesmo do começo de uma trama. 

P: Então resolvemos criar duas categorias que valorizam o trabalho desses 

personagens. O primeiro é o prêmio MELHOR REGRESSÃO! E ele vai paraaaa… 

Draco Malfoy! 

Aplausos. 



Draco: Demorô! Até que enfim meu talento foi reconhecido! Eu sei que mereço! (sobre 

no palco para pegar o prêmio) 

L: Em nenhuma outra fic o Draco esteve tão longe das suas origens na mente da tia 

Rowling! Ele que havia se consagrado em fics depois de Draco Dormiens, hoje está 

perdido nas mãos de fanautores que o transformam em um incompetente, 

incompreendido, revoltado, mauricinho ou em um retardado, como nós fizemos! 

Draco: Peraí! Esse prêmio quer dizer que eu sou um retardado?! 

P: Não necessariamente, loirinho! 

Draco: Ah, legal! Então nesse caso eu tenho que agradecer ao grande responsável por 

tudo isso: Eu mesmo! E não deixem de conferir minha excelente atuação na 

DPTembras! 

Nem tantas palmas assim. 

P: E agora PERSONAGEM COM MELHOR DESENVOLVIMENTO!… Charlotte 

Malfoy! 

Aplausos. 

L: Ela começou sendo uma menina metida e sinistra. E, conforme a fic andava, ela nos 

mostrou que nunca devemos julgar um livro pela capa! 

Charlotte (subindo no palco) : Isso porque eu nunca dependi da minha criadora, ou 

hoje eu estaria em análise intensiva no Cantinho do Tom-Tom! 

Voldemort: EEEEIIII!!! 

Aplausos. 

P: E agora existem pessoas na trama de que ninguém desconfia. Elas podem tanto 

serem apenas figurantes mecânicos ou agentes secretos disfarçados! (abre o envelope) E o 

prêmio PERSONAGEM DISFARÇADO vai para… Lune Montesquie Lupin, agente 

disfarçada WIB da DPmeio! 

Aplausos. 

Lune: Eu agradeço a todo o pessoal! WIB que me deu a maior força nessa fic e me 

aceitaram na organização quando eu vim da França! Agradeço a todo o pessoal da fic e 

quero dizer que vocês merecem! 

Aplausos e a categoria no telão muda. 

P: MELHOR INTERPRETAÇÃO! Esse foi realmente um prêmio muito difícil de 

escolher!… E o prêmio vai para… Emily Harley Potter! 

Aplausos enquanto Emily sobe quase pulando de felicidade para pegar o prêmio. 

L: Quem já perdeu a conta das vezes que a frase Emily acordou e viu o teto da 

enfermaria além de mim? A Emily, além de ser a personagem que mais desmaia, é a 

personagem que mais desmaia! E depois de estar tantas vezes esparramadas no chão, 

ela merece um prêmio de reconhecimento! 

Emily: Eu estava quase certa de que vocês me dariam o prêmio Mary Sue, mas parece 

que pelo jeito a P não deixou, Não é mesmo? 

L faz sinal de afirmativo com a cabeça. 

Emily: Mas eu prefiro acreditar que vocês estão evoluindo. Agradeço aos meus colegas 

de trabalho e aos fãs! Muito obrigada! 

Aplausos enquanto ela volta para o seu lugar. 



P: E agora, uma dos prêmios mais esperados dessa noite (ela indica no telão) MELHOR 

VILÃO! 

Voldemort: Esse que é o meu! Esse eu já ganhei! 

P: And prêmio go to… Coração gelado, dos Ursinhos Carinhosos! 

Voldemort: O QUÊÊÊÊÊ?! SUAS ESCRITORAS INUTÉIS! NÃO SABEM NEM DAR 

UM PRÊMIO DECENTEMENTE PARA UM PERSONAGEM MERECEDOR! EU VOU 

EXPLODIR ESSE FESTIVAL! NÃO, NÃO, VOU EXPLODIR ESSA CIDADE INTEIRA 

PARA QUE NÃO SURGIR MAIS NINGUÉM COMO VOCÊS! EU VOU ACABAR 

COM AQUELE SITEZINHO FURREBA QUE VOCÊS MONTARAM E NUNCA 

CONSEGUEM ORGANIZAR! 

P: TOM SEREVOLO RIDDLE! SENTADO E CALADO! 

Voldemort: … Era só o que me faltava! Será que o contrato diz que eu tenho que agir 

como um dragãozinho de estimação?! 

L: Calmaê, Tom-Tom! Nós… 

Voldemort: NÃO ME CHAME ASSIM!!! 

L: Era só brincadeira! Afinal, quem mais além do fundador do Movimento Matem as 

autoras da Dois Passados deveria ganhar esse prêmio? 

Voldemort: … É sério? 

P: Vai querer o prêmio ou não?! A L adora colecionar quinquilharias que não servem 

para nada. Olha que eu dou para ela o seu prêmio também! 

Voldemort: Ok, aceito o prêmio! Mas devido a essa brincadeira de mau gosto eu me 

recuso a ir receber ele de vocês! ACCIO PRÊMIO! 

P: Algum comentário, L? 

L: No coments! 

P: Então agora vamos a prêmios que tem tudo a ver com os ganhadores! E o próximo 

prêmio ééé… 

L: Já enjoei dessa frase, P. 

P: MELHOR MANDÍBULA! 

Draco: Que tipo de prêmio é esse?! 

P: Para alguém que tenha dentes, Draco! Alguém tipo a Lilith vampira! 

Aplausos. 

L: E que dentes! Apesar dela não ter mordido ninguém durante a fic, Lilith foi a 

campeã em pregar peças em pescoços desprevenidos! 

Lilith (depois de pegar o prêmio) : Eu quero agradecer ao pessoal da Transilvânia, da 

Força Bruxa Internacional e a indústria de sangue artificial Kisangue, que desde que eu 

nasci fortalece essas minhas mandíbulas! Obrigada! 

Aplausos. 

P: E a agora vamos para o prêmio deeee… MELHOR PERUCA DE VERDADE! 

Platéia: … 

P: … Foi idéia da L! 

L: Eiiii! Não foi idéia minha, não! Foi daquele duendezinho verde com um chapéu rosa 

que estava passando por lá na hora! 

P: … E o prêmio sugerido pelo duendezinho verde de chapéu rosa vai para… Snape! 

Aplausos. 



Snape (sobe no palco) : … 

L: Ninguém até hoje conseguiu desvendar o maior mistério do universo HP. Será que o 

Snape lava o cabelo com lustra-móveis? Será que ele faz tratamento com lesmas 

africanas? Será que ele foi abduzido pelos ervonianos? Por essas e outras milhares de 

perguntas indecifráveis a esse respeito, o professor Snape ganhou esse prêmio! 

Snape (pega o prêmio e volta para o seu lugar) : … 

Aplausos. 

P: Anhm… Mais aplausos para o professor, pessoal! 

Aplausos. 

P: E agora o prêmio MATUSALÉM DAS FICS! … Alvo Dumbledore! 

Aplausos enquanto o diretor sobre no palco. 

L: Apesar das barbas já não tão prateadas assim, Dumbledore sempre continua na ativa 

na maioria das fics! Há quem diga que ele guarda um estoque da Pedra Filosofal em 

algum lugar de seu escritório… 

Voldemort: OBAAAA!!! 

L: …mas até hoje nada foi comprovado. 

Voldemort: AAAAAHHHH!!! 

Dumbledore: Só quero dizer umas palavrinhas: Pateta, chorão, destabocado, beliscão! 

Obrigado!… Adoro isso! 

Aplausos e vivas geral. 

P: Agora, esse prêmio foi o mais concorrido, mas não teve para ninguém quando ela foi 

indicada! MELHOR SABÃO EM PÓ!… MINERVA! 

A professora, radiante pega o seu prêmio e foi preciso colocar o microfone na boca dela 

para a nona perceber que tinha que dizer alguma coisa. 

Minerva: Alô!… Quem? Câmbio? 

P: Não, professora! É microfone, não telefone! 

Minerva: Ah, sim! Nunca fui uma boa aluna de estudo dos trouxas, sabe… Mas eu 

quero agradecer a todas as pessoas que tornaram essa premiação e tenho algumas 

palavras para os meus concorrentes: OMO, BRILHANTE, ACE! DUVIDO QUE VOCÊS 

CONSIGAM UMA ESTÁTUETA DE DEDINHO IGUAL A ESSA! Obrigada, obrigada, 

obrigada! 

A professora desce do palco entre aplausos. 

P: De nada, professora! E agora o prêmio MELHOR SOBRENOME! E ele vai 

paraaaaa… REMO LUPIN! 

L: Vai dizer! Lupin, lupino, lupi, lobo, lobisomem, tudo a ver! Eu uma vez tive um gato 

preto com esse nome! Sei que o nome ficaria melhor em um cachorro, mas o cachorro já 

tinha nome, e Lupin não ficaria legal em um coelho e nem em um bezerro, daí- 

P: Chega, L! Outro dia você comenta sobre o seu antigo zoológico. Vamos terminar de 

distribuir os prêmios agora. 

L: Ah, tá. Mas eu só ia falar mais dos peixes, das galinhas, e dos gaviões e… Ok, calei. 

P: E agora a categoria é melhor motoqueiro de jaqueta de couro!… E adivinhem quem 

ganhou?(tentando fazer ceninha de suspense) 

MEASB (Movimento Eu Amo Sirius Black) : ELE MERECE! ELE MERECE! 



Sirius: Obrigado! Obrigado! Vocês são adoráveis! Obrigado! Quero agradecer as 

minhas fãs, aos potterianos e quem não concorda com a minha morte na série. Quero 

convocar todos os MEASB para formarmos um outro poderoso movimento: o MRSB! 

MOVIMENTO RECUSSITEM O SIRIUS BLACK! Nós temos metade desse ano para 

fazermos a Rowling pensar melhor nesse assunto! AVANTES, MENINAS! 

P: … 

L: … 

Platéia: … 

P: Ok, ainda bem que esse foi o último! O I LAP AWARDS premiou todos os que 

atuaram ativamente na DP! E esperamos vocês para em um futuro improvável 

participarem do II LAP AWARDS! Obrigado telespectadores do TWC que 

conseguiram nos acompanhar até o final das premiações! Obrigado povo que faz o 

contador do nosso site girar e obrigada a Merlin e Elberth por termos chegado a um 

final sem mortes ou azarações graves. Aqui eu me despeço, pessoas! ATÉ A DOIS 

PASSADOS TEMBRAS!!! 

P sai do palco. 

L: E por falar em DPTembras, tem um pessoalzinho aqui que quer fazer o 

encerramento desse festival! Será que vocês podem adivinhar quem são?! Com vocês: 

A NOVA GERAÇÃO DP! Chrisbell o palco é todo seu! 

L sai e as luzes se apagam. Um canhão de luz rosa acompanha uma nova figura que sobe no 

palco. 

Chrisbell: Hum-hum, Olá, veteranos! Você devem lembrar de mim como uma boneca 

de plástico loira que a Narcisa Malfoy carregava na formatura da Dois Passados e 

Meio. Mas hoje, euzinha totalmente Chrisbell orgânica, estou aqui para apresentar ao 

teaser da Dois Passados Tembras! 

Aplausos e assovios para ela. 

David Morat: Gostosa! (soc) AAAii! 

Draco: É minha irmãzinha, pô! 

Chrisbell: Primeiro vamos apresentar o time da nova geração! OS DP JUNIORES!!! 

Com seu cabelo estilo HP e olhos cinzentos, no quarto ano da SONSERINA, O 

CAPITÃO DA GANG: Gregory Malfoy! 

Aplausos enquanto ele entra agradecendo do lado esquerdo do palco. 

Gregory (tomando o microfone da tia) : Caros companheiros personagens das fics da 

LAP, pelo TWC, LAP (fazendo uma reverência) 

L (já na sala de áudio-visual) : Que gracinha! Ele quer aumento de cachê também! 

PODE IR DESISTINDO, GÚRI! 

Gregory: Primogênito Malfoy se apresentado e preparado para levar essa fic adiante! 

Aplausos e Gregory que faz uma reverência e se posiciona ao lado da tia. 

Chrisbell (tomando o microfone do sobrinho) : Exibido! E agora, com suas madeixas 

fogo e olhos azuis, a doce, a bem comportada, a meiga, a nervosinha como a mãe, 

Meggy Malfoy Weasley! 

A garota entra da direita acenando e mandando beijos para o público em meio aos aplausos. 

Chrisbell: Eles não são gêmeos, só parecidos, mas formam uma dupla e tanto! Meus 

sobrinhos prediletos: Malthus Malfoy e Gareth Malfoy Weasley! 



Eles entram um por cada lado meio correndo, batem as mãos quando se encontraram na frente 

da Chrisbell e depois agradecem a platéia. 

Chrisbell: Agora uma participação especial! O mascote da DPTembras e protetor dos 

DP Juniores! LUMUS! 

O alagatus branco entra voando e fazendo manobras pelo palco até posar em frente aos 

que já haviam entrado e fazendo uma elegante reverência para a platéia. 

Voldemort: É o meu gatinho! Olha, que lindo que ele é! Muito bem, Lumus! 

Chrisbell: E por último, mas não menos importante, a nossa caçulinha mini-Charlotte-

sardenta! Selene Malfoy Weasley! 

A menina entra arrastando o dragãozinho de pelúcia sorrindo envergonhada e vai até a tia, 

vermelha por causa dos aplausos. 

Chrisbell: E antes de ligarmos a telona, a nossa Selene tem algo a dizer! 

Ela passa o microfone para a menina. 

Selene: Preciso ir ao banheiro, tia. 

Chrisbell (rindo junto com a platéia) : Já eu te levo, fofa! Primeiro fala aqui no 

microfone o que nós ensaiamos lá atrás. 

Selene: Tudo?! 

Chrisbell: Tudinho. 

Selene: Ok! (ele se posiciona com o microfone e perde totalmente a timidez) Boa noite, 

veteranos e quem está assistindo em casa! Aqui quem fala é a Selene, 5 anos, última 

selecionada para o elenco da Dois Passados Tembras, o mundo retorna às suas mãos! 

Apagão total e começa a ser rodado o teaser da DPTembras no telão:  

 

 

Dumbledore: …Confiamos a vocês segredos preciosos sobre a magia, e também os 

alertamos e damos exemplos de como lidar com ela diante dos trouxas e outros seres 

mágicos. Então a usem sabiamente… – o diretor deu um imenso sorriso e disse, 

abrindo os braços para os formando – Hogwarts nunca abandona aqueles que lhe são 

fiéis! E lembrem-se: Draco Dormiens Nunquan Tittillandus! 

 

 

O salão inteiro explodiu em aplausos e os formandos, como de costume, jogaram seus 

chapeis cônicos para o alto e lançaram jatos de fagulhas coloridas de suas varinhas, 

cruzando com inúmeras cores o negro encantado que havia no teto. 

 

 

E jogavam de novo e de novo, na fotografia que Emily olhava. 

Fechando o álbum, ela olha para a janela e suspira. 

 

 

Seis anos depois… 

 

 

Draco: Vou para a França me especializar em estética mágica. 



Emily: Como assim você vai? 

 

 

Fred: Quer casar comigo? 

Charlotte: Você está louco?! Primeiro, nossos pais vão nos matar! Segundo, nossos pais 

vão se matar! 

Fred: Quer casar comigo independentemente do que nossos pais possam fazer conosco 

ou com eles mesmo? 

Charlotte:… E-eu quero. 

 

 

… E Dois Passados construindo um futuro. 

 

 

Gregory (pulando da janela): Eu sei voar! 

Emily: GREGORY, NÃÃÃO!!! 

 

 

Narcisa: Dá um abraço na titia, Meggy Linda! 

Meggy: Ai, vó, não aperta! Mãe, socorro! 

 

 

Emily se ajoelha no túmulo de Catherine coloca as flores que trouxera. 

 

 

Meggy: Você não pode pegar a varinha do seu pai! 

Gregory: E por que não? 

Ele transforma a boneca da menina em uma lesma, e ela não consegue nem falar de 

espanto. 

 

 

Charlotte: Seis anos morando longe de casa e ainda não aprendeu como se comportar 

perto de outras pessoas. 

Draco: é bom te ver também, irmãzinha. 

 

 

Meggy corre atrás de Gregory pelos corredores da mansão Malfoy. 

 

 

Charlotte (conversando com Emily enquanto entram na loja da madame Malkin): E o 

pior de tudo é que ela é uma mini-Narcisa. 

Chrisbell: Eu sou o quê, Charlotte? 

 

 



Gregory se esconde atrás de Emily e Charlotte segura Meggy pela gola das vestes. 

Gregory mostras língua para a prima que faz o mesmo. 

 

 

Dez anos depois, o futuro… 

 

 

As famílias de Charlotte e Emily, incluindo Harry Potter e Chrisbell comemoram 

juntos a entrada de Malthus e Gregory no primeiro ano de Hogwarts. 

 

 

… Ameaçado pelas trevas. 

 

 

Selene (parada ao lado da janela do seu quarto agarrando o seu dragãozinho de 

pelúcia fala para Charlotte):Acho que tem alguém lá fora. 

 

 

Charlotte, com a varinha em punho, estreita os olhos para poder ver se há alguém 

escondido atrás das escuras árvores perto da casa de Emily. 

 

 

Emily: Sua mãe foi fazer o quê? 

Selene: Foi lá fora pegar a pessoa escura, e eu acho que ela estava zangada. 

 

 

A pior escuridão é aquela que cega nossos corações. 

 

 

Emily: Tom Riddle está internado no St. Mungus há dezesseis anos com perda total da 

magia! O que ele poderia fazer contra nós depois de tanto tempo? 

Charlotte: Ele não é o único bruxo do mundo com ligação com as Artes das Trevas! 

Emily:… Eu acho que você está ficando paranóica, Charlotte! 

 

 

Charlotte (na estação para a filha na janela do Expresso de Hogwarts): Cuide do seu 

irmão e dos seus primos. Eles não são capazes de perceber quando algo está errado. 

Meggy: Mãe, Hogwarts é segura. 

Charlotte: Hogwarts é uma grande escola, e grandes bruxos já passaram por lá. Ela não 

é mais tão segura depois que alguém a conhece inteiramente. Sei disso desde o 

momento em que entrei lá. 

 

 

E corações escuros… 



 

 

Draco: Gregory nem ao menos me chama de pai! Eu sempre fui Draco para ele! 

Emily: Talvez porque quando ele nasceu o pai estava ocupado de mais estudando em 

francês. E depois ocupado demais aplicando em inglês o que aprendeu! 

Draco: Ou talvez por que a tia e a mãe encheram a cabeça dele contra mim enquanto eu 

estava construindo nossos futuros! 

Emily inspira zangada. 

 

 

Charlotte: Tenho um mau pressentimento. Como se alguma coisa negra estivesse 

envolvendo nossas famílias e tentando separa-las. 

Fred: Se o Draco e a Emily não estão mais se entendendo a culpa é deles! E não de um 

vulto que uma menina de cinco anos diz ter visto! 

Charlotte: Você está agindo igual ao meu irmão! 

 

 

Harry: Eu não acredito que está fazendo isso com a Emily! Você e as crianças são o 

mundo para ela! 

Draco: E o que um solteirão como você entende de família, Potter? 

 

 

… Tempos escuros. 

 

 

Emily: O pai de vocês vai viajar por algum tempo depois do Natal! 

Malthus: Você mandou ele embora. Não é mesmo, mãe? 

 

 

Selene: Estão todos brigando. Até a tia Chrisbell não vem mais nos visitar. A mamãe 

disse que talvez não teremos uma reunião de natal como nos outros anos. 

Meggy: Não é culpa sua se isso está acontecendo. 

Selene: Mas eu estou vendo tudo isso acontecer… e não posso fazer nada para parar. 

 

 

Gareth: Por que o trem parou? 

Gregory: Deve ser algum defeito. 

As luzes se apagam. 

Meggy (trancando a porta da cabine): Quietos e fiquem juntos!… Tem alguém vindo 

para cá… 

 

 

Selene: Eu acredito em você, mãe! 



Charlotte (abraçando a filha): Eu lamento muito por você estar passando por tudo 

isso, Selene. Você não tem culpa do que viu. 

Selene: Só que… eu continuo vendo… 

Charlotte olha assustada para a filha. 

 

 

Dois Passados Tembras 

 

 

 

…O mundo volta às suas mãos… 

 


