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Prólogo 
 
Frio. Era a única palavra que conseguia pensar para descrever o que sentia. 

As paredes de pedra estavam molhadas e mais frias do que de costume. A 
umidade natural do lugar, somada a neve que cobria o exterior das paredes fazia 
com que sentisse ainda mais frio do que normalmente.  

 
O cobertor preto que usava enrolado em seu corpo encolhido não era capaz 

de aquecê-la suficientemente. Se ainda estivesse com sua varinha poderia lançar 
algum feitiço nele para que a aquecesse melhor, ou até mesmo nesse maldito 
lugar para que não ficasse tão frio, mas a mesma lhe fora retirada há... Tentou 
fazer as contas, porém não conseguiu. Não conseguia recordar-se há quanto 
tempo estava lá. Era verão, quase outono quando chegara e o clima já estava 
começando a esfriar. Nada como o tempo atual, mas ainda assim, começava ficar 
um pouco frio. Provavelmente estavam no auge do inverno agora.  
 

Tentou novamente calcular, mas a precisão das datas lhe faltava à mente.  
 
Deveria estar lá há quatro meses, pouco mais ou pouco menos que isso 

apenas, mas nenhuma diferença exorbitante, concluiu após alguns momentos. 
Decidiu deixar de lado isso. Quando tivesse acesso ao Profeta Diário faria as 
contas e passaria a calcular todos os dias. Não iria perder a lucidez. E então, ela 
lembrou-se mais uma vez de quando fora pega.  

 
Estava em uma missão ridícula, treinando alguns incompetentes quando 

seis aurores aparataram. Dois dos novatos foram pegos em menos de dez minutos 
de duelo. Os outros três resistiram um pouco mais, porém acovardaram-se, 
correndo de lá. O Lord saberia o que fazer com eles. Apenas ela e o outro 
instrutor, Lond Fiorrn continuavam duelando. Viu quando ele derrotou dois 
aurores e conseguiu sair do galpão onde estavam. Assentiu com a cabeça quando 
ele a olhou, mandando-o sair de lá. No momento em que ele aparatou, dois 
aurores que corriam atrás dele voltaram-se em sua direção. Tentou desviar de 
todos os feitiços que lhe foram lançados, mas não conseguiu. Um auror de cabelos 
curtos e pretos conseguiu lhe acertar enquanto desviava dos feitiços de outros 
dois, acertando um terceiro. Lembrou-se da vista ficando negra e enevoando tudo 
ao seu redor, e de acordar naquela maldita cela.  

 
Seus pensamentos foram cortados quando ouviu um barulho de algo 

caindo no chão. Segundos depois seu olhar recaiu sobre a varinha que rolava 
pelas pedras frias em sua direção. Não era a sua varinha, no entanto essa não lhe 
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era estranha. Já havia visto em algum lugar, tinha certeza. Pegou a varinha, 
analisando-a, tentando lembrar-se de onde a conhecia.  

 
- Venha, O'Ragghen. - falou o homem que lhe jogara a varinha e que agora 

abria a porta de sua cela com um feitiço - Você vai de algemas até lá fora. 
Chegando lá, aparataremos. - explicou após conjurar-lhe algemas em seus pulsos. 

- Quem- 
- Calada! Para todos os efeitos, você é uma maldita prisioneira que não tem 

o direito de me indagar o que quer que seja, apenas me obedecer. - falou cortando 
o que ela iria falar. 

 
Não estava em condições de contradizê-lo, embora tivesse vontade de lhe 

dizer que ninguém mandava nela, muito menos para que se calasse. Ao menos 
não sem que ela deixasse mandar, o que claramente não tinha acontecido. 
Enquanto caminhavam entre as outras celas, sua mente dava mil voltas, 
lembrando e pensando milhares de coisas.  

 
"O'Ragghen" 
 
Por que diabos a chamara de O'Ragghen? Poucos sabiam que ela era uma 

O'Ragghen. Para toda a sociedade era McFadden ou DeLynx. Para os comensais 
era Riès-DeLynx, para os tutores era Von Haüssel... Nunca O'Ragghen. Ninguém 
a chamava de O'Ragghen. 

 
Caminhava atrás dele, seguindo-o pelos corredores tão frios quanto sua 

cela; corredores que não havia visto quando chegara. Corredores que desejava 
nunca mais ver. Se pudesse, aparataria direto de lá. Não sabia se podia confiar 
nesse homem. E se não a estivesse ajudando?  

 
Antes que pudesse indagar, um dos guardas parou o homem que a guiava. 

Desde que os dementadores aliaram-se ao Lord das Trevas, Azkaban era 
guardada por aurores. Alguns ainda reclamavam dizendo que aurores não eram 
suficientes para tomarem conta de tantos bruxos das trevas. 

 
- Calma, calma, senhor. Para onde irá levá-la? Tem autorização para retirá-

la daqui? 
- Interrogatório. – e, sem dar mais explicações, puxou O'Ragghen para fora 

da prisão e apontou a varinha para o homem – Obliviate. 
 
Olhou para ela.  



 4

 
- Espero que não se importe com isso. – falou, antes de abraçá-la e aparatar 

com ela para longe de lá.  
 
Assim que chegaram ao destino, Angellore soltou-se do homem, 

encarando-o. 
 
- Quem diabos você é, porque me tirou de lá e onde estamos? - fez a última 

pergunta olhando ao redor.  
 
Estava em uma casa de pedras amareladas que lembrava as antigas 

residências medievais: tapeçarias, armaduras e outros objetos antigos eram alguns 
dos espalhados pelo salão em que se encontravam.  
 

Um elfo corria pela porta dupla que levava do salão até um longo corredor 
levando malas de uma ala para outra. 

 
- Não reconhece sua própria casa, O'Ragghen? 
- Própria casa? Eu nunca... A mansão O'Ragghen? Como você conseguiu 

entrar aqui? Quem é você, cara!? 
- Alric Roth. Filho de Moritz O'Duck e Eilis O'Duck, conhecida em seus 

tempos de solteira como Eilis O'Ragghen - falou o nome da mãe pausada e 
lentamente com um sorriso sarcástico no rosto. - Acho que você lembra o nome da 
mamãe, não? Bem, você ficará na ala leste. Até mais ver, irmãzinha. – e, assim 
falando, aparatou, deixando Angellore parada no hall central da mansão 
O'Ragghen. 
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Capítulo Um – 1989: Immer Rein 
 
Apoiando seus braços na poltrona, parou na frente do garoto. 
 
- Diga-me. Porque você acha que é capaz de estar na Immer e quem te 

contou sobre ela? 
- Ou então...? 
- Ou então você vai poder colocar mais um nomezinho na sua lista de 

inimigos. A escolha é sua – falou, sorrindo em seguida. 
- Gillian Avenger. Ela me contou sobre a Immer.  
- E você acha que pode fazer parte por que... – falou, incentivando-o a 

responder. 
- Porque eu sou sonserino. Tenho direito.  
 
Angellore riu e afastou-se um pouco.  
 
- Pensamentos assim são simplesmente patéticos. Tenho pena da Sonserina 

ter um ser como você entre seus alunos. – falou num tom um tanto quanto frio 
enquanto saía da sala comunal.  

 
Andava rapidamente pelos corredores sem prestar atenção em quem 

estava na sua frente, seus movimentos eram quase automáticos até chegar a uma 
tapeçaria. Parou em frente a ela e, com uma pena, escreveu uma senha em uma 
espada desenhada na parte superior da tapeçaria, que se abriu, revelando um 
corredor estreito e mal iluminado.  

 
- Lumus!  
 
Conforme o corredor iluminou-se, manteve o mesmo ritmo de antes, 

parando apenas para desviar de uma teia de aranha ocasional na parede, 
chegando até uma porta de pedra. Abriu-a, entrando em uma sala também de 
pedra, repleta de quadros, sofás, poltronas e mesas. Conforme perceberam sua 
presença, os estudantes que ali estavam calaram-se.  

 
- Muito bem! Como vocês devem saber, eu coordeno e chefio essa 

sociedade há quatro malditos anos. O que me faz ser a líder com mais anos 
consecutivos de todos os tempos. Tanto eu, quanto minha irmã, entramos não 
como aprendizes no primeiro ano, mas como membros devido ao reconhecimento 
do nosso queridíssimo coordenador da época. No entanto, aparentemente alguns 
membros estão questionando a minha autoridade. – fez uma pausa dramática, 
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deixando os sussurros percorrem a sala. - Avenger, o que diabos você estava 
pensando ao comentar sobre a Immer Rein com Dellano e quebrar o juramento 
que você fez há três anos? Estava pensando que eu não iria descobrir que foi 
você? Ou que eu aceitaria qualquer um apenas porque sabe da Immer? Estava 
pensando que isso ia me quebrar aqui dentro? – Angellore estava parada em 
frente à garota, puxando-a pelo colarinho da camisa. – É uma pena ter que fazer 
isso. – Suspirou e a soltou – Obliviate. Você tinha potencial. Cuidem dela. – falou 
apontando para dois sonserinos, que rapidamente intervieram. – E Moringan, 
mon cher, você pode dar um jeito no Dellano para mim? – pediu ela para o 
namorado da irmã, Aleena, com voz doce, completamente diferente do tom 
utilizado anteriormente. 

- Claro que posso. Será divertido. – Moringan aproximou-se de Aleena, 
roubando um beijo rápido da ruiva antes de sair.  

- Por favor, maninha, controle os hormônios do loiro, sim? – Angellore 
implicou, antes de continuar a reunião. 

- Com todo prazer, maninha... - disse Aleena antes de seguir o loiro com os 
olhos verdes, fazendo Angellore rir antes de conjurar a pauta com os assuntos do 
dia. 

 
Após o término da reunião, Angellore seguiu para a biblioteca, sabendo 

que Aleena não a acompanharia desde o momento em que avistara Paul. Suas 
intenções eram realmente de estudar, porém algo lhe chamou a atenção. Sorriu e 
entrou em uma sala, espreitando, e no momento em que o garoto que observava 
passou pela porta, Angellore estendeu o braço e o puxou para a sala, fechando a 
porta em seguida.  

 
- Oi. – falou rindo da expressão assustada dele – Sabe, eu estava indo para 

biblioteca, NOM’s esse ano e tudo mais, mas aí eu te vi. E você sabe que quando 
eu te vejo, eu perco a concentração, né? Então eu pensei “Ei, que tal fazer uma... 
hã... uma...” – mordeu o lábio procurando a palavra certa. – Um seqüestro! Isso... 
“Porque não fazer um seqüestro?” – falou meio encabulada.  

- Isso é um seqüestro então? – perguntou o garoto, ajeitando os óculos. 
- Bom, é uma tentativa. Mas eu acho que não deu muito certo. – mordeu 

novamente o lábio enquanto o olhava de forma frágil. Halbran era o único que 
Angellore deixava ver esse lado dela. Era o único que a conhecia por completo, 
tanto a fachada de menina malvada, fria e cruel, quanto à menina tímida, carente 
e auto depreciativa que ela realmente era.  

 
Halbran a puxou para si, beijando-a como se quisesse tirar o olhar de 

menina carente e sem dono que se instalara nos olhos verdes.  
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- Eu acho que deu certo. – sussurrou em seu ouvido; como resposta recebeu 

beijos e mordidas em seu pescoço.  
- Que bom que deu certo, porque eu estava com muita, muita saudade de 

você. – falou antes de beijá-lo mais uma vez, sendo interrompidos pelo sinal.  
- Droga! Tenho que ir. Poções.  
 
Angellore bufou. 
 
- Aposto que se o professor soubesse que você estava comigo ele não te 

tiraria pontos pelo atraso. Tá, tá... Eu sei, não precisa me olhar com essa cara. Vai 
logo antes que eu mude de idéia e não te deixe sair daqui.  

- Isso não seria uma má idéia, princesinha. – sussurrou novamente, 
segurando-a pela cintura, antes de roubar um último beijo e sair da sala.  

 
Angellore ficou mais alguns minutos na sala antes de sair correndo em 

direção aos jardins para aula de Herbologia. 
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Capítulo Dois – Aprendizes 
 
Aleena e Angellore estavam na biblioteca com um grupo de sonserinos. Os 

cinco ali presentes eram do quinto ano e estudavam para os NOM’s quando uma 
coruja negra passou pela mesa, deixando um envelope com o nome de Angellore 
em prata.  

 
Aleena pegou a carta antes de Angellore, porém, soltou-a em seguida, com 

uma expressão de dor. 
 
- Ai! Isso tá queimando – falou, olhando as mãos vermelhas pelo calor 

emitido pelo envelope.  
 
Angellore olhou da irmã para a carta e com certa cautela a pegou. Não 

sentiu nada. Colocou a carta no bolso e, sem falar nada, guardou os livros que 
retirara em seu nome e levantou-se, indo para a sala onde normalmente se 
encontrava com Halbran.  

 
Jogou os livros em uma poltrona e sentou-se em uma das mesas, retirando 

a carta do bolso. Abriu-a com cuidado para não rasgar. 
 

Srta. Riès, 
 
Como é de conhecimento, a Srta. lidera a Immer Rein. Não se assuste. Não é 

de conhecimento geral, apenas de antigos líderes, como eu.  
Através desta carta, venho requisitar sua presença para uma reunião de 

negócios. Os assuntos tratados serão de seu interesse.  
Esteja na entrada da Immer Rein à meia-noite de hoje. Sem falta.  
À meia-noite esta carta se incendiará. 

 
Estava relendo a carta pela terceira vez quando sentiu as mãos de Halbran 

em sua cintura.  
 
- Ei, o que é isso? – perguntou olhando a carta.  
- Nada, De Bran! Nada! – respondeu irritada, tirando a mão de Halbran de 

sua cintura e virando o rosto para encará-lo. 
- De Bran? Ei, ei. Porque De Bran? O que tem nessa carta que te deixou 

desse jeito? 
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- Nada. – bufou – Coisas minhas. Coisas da Sonserina. – ela murmurou, 
segurando a mão de Halbran e puxando-o para frente da mesa onde estava 
sentada – Me desculpa. Eu descontei em você meus problemas.  

- Sem problemas, Ang. Mas tem certeza que não quer me contar?  
- Tenho. Tenho certeza, Hal. – falou, puxando-o para um beijo com a 

intenção de fazê-lo esquecer o assunto.  
_____________________________________________________________________ 
 

Colocou uma capa negra sobre o uniforme sonserino e saiu, embrenhando-
se pelas sombras das pilastras e pegando sempre que possível os corredores mais 
escuros, onde poderia esconder-se com mais facilidade.  

 
Ao chegar em frente a tapeçaria, a mesma se abriu sem precisar escrever a 

senha. Quando se fechou às suas costas, o corredor se iluminou como se mais 
alguém estivesse ali, o que de fato não duvidava ser real.  

 
Ao chegar à sala de reuniões, encontrou um bruxo sentado na poltrona 

verde, mas seus trajes não a permitiam vê-lo. 
 
- Srta. Riès. Seja bem-vinda à reunião da Immer Rein. Creio que se lembra 

de mim.  
- Merus? – Falou, surpresa, reconhecendo o antigo líder da sociedade que 

agora possuía o comando. 
- Eu mesmo. – levantou-se, abraçando-a e, ao afastarem-se, Angellore pôde 

ver a marca negra no rapaz.  
- Então é um Comensal? Como...? 
- Sim. E fui eu quem mandou a carta.  
- O que você quer? 
- Direta você, não? Ótimo. A verdade é que após o desaparecimento 

temporário, como eu acredito, do Lord, ele vai precisar de todos os mais fiéis e 
também de quem mais quiser segui-lo. Por mais que digam que não, eu sei que o 
Lord vai voltar – falou com certo desdém. – Eu pensei então na Immer e imaginei 
que vocês adorariam trabalhar para o Lord.  

- Em troca de quê? Os comensais ganham poder e conhecimento. Nós 
ganharíamos o quê exatamente, Merus?  

- Isso seria um aprendizado. Vocês estariam fazendo uma espécie de... 
prova. Os que conseguissem obter informações e se mostrassem dignos 
conseguiriam receber a marca com muito mais facilidade no futuro, se assim 
desejassem. E então? Temos um acordo? – perguntou o bruxo estendendo a mão.  
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- Temos um acordo. Mas eu obedeço apenas a você, afinal já foi meu líder 
na Immer. Não mande outro comensal ou não cumpriremos as ordens que ele 
trouxer. Fui clara? 

- Como cristal. – virou a mão de Angellore, tirando-a do aperto de mão e 
beijando-a – Até mais ver, minha cara. Eu disse que tinha potencial. – sorriu antes 
de se afastar, saindo por um dos corredores que Angellore nunca percorrera. 

 
Antes de sair, fez uma nota mental a si mesma de explorá-los qualquer dia 

desses. 
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Capítulo Três – O leão e a serpente 
 
Halbran a seguia pelos corredores, escondendo-se vez ou outra quando a 

ruiva olhava para trás. Parou na bifurcação de dois corredores, espionando-a, e 
viu quando Angellore escreveu algo em uma tapeçaria que se abriu, dando 
espaço para ela entrar. Pôde apenas ver um pequeno feixe de luz antes de a 
tapeçaria fechar novamente, como se não estivesse nunca modificado sua posição, 
dando origem a uma passagem secreta.  

 
Ficou alguns minutos lá enquanto processava os acontecimentos, rumando 

em seguida para a torre da Grifinória.  
_____________________________________________________________________ 
 

Sentia como se estivesse sendo seguida, porém, ignorou a sensação 
entrando na sala da sociedade. Todos, com exceção de Gillian, que fora expulsa 
da Immer na última reunião, encontravam-se a esperando um tanto quanto 
irrequietos.  

 
- Já não era sem tempo, maninha. O que você quer com tanta urgência?  
- Novidades.  Alguns aqui viram que recebi uma carta que queimou as 

mãos de Aleena quando tentou tocá-la, mesmo ela sendo minha irmã gêmea. Na 
carta, marcavam uma reunião de negócios em nome da Immer. Eu, obviamente, 
compareci à reunião. 

- Reunião com quem, Angellore? – perguntou Paul Moringan.  
- Ninguém mais, ninguém menos que o Merus. Ele agora é Comensal da 

Morte e propôs um acordo em nome do Lord. Nós, a partir de hoje, trabalharemos 
como espiões para o Lord em Hogwarts. Aqueles que não quiserem, falem agora.  

- Mas o Lord está desaparecido. O que ganhamos com isso? – um sextanista 
perguntou. 

- Poder. Não agora, mas futuramente. Seremos aprendizes do Lord e 
aqueles que se mostrarem dignos e capazes receberão a marca quando o Lord das 
Trevas voltar. Mais alguma pergunta? Não? Ótimo, foi o que pensei. Reunião 
encerrada. – falou saindo da sala sem dar tempo de lhe pararem com perguntas 
imbecis.  
_____________________________________________________________________ 
 

Angellore estava caminhando com um dos seus colegas de classe quando 
foi puxada para uma sala escura.  
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- O que diabos você fazia hoje no intervalo em uma passagem secreta atrás 
de uma tapeçaria? 

- E o que diabos você fazia me espionando, De Bran? – perguntou, irritada, 
após reconhecer a voz do Grifinório. Sua pergunta o fez prensá-la ainda mais 
contra a parede.  

- Eu perguntei primeiro, DeLynx. – respondeu ele, no mesmo tom. Uma de 
suas mãos puxou as dela, prendendo-as sobre a cabeça e a outra apertava com 
força a nuca da ruiva.  

- Coisa minha. Coisa que não te interessa. Coisa de Sonserinos. 
- Coisa de Sonserinos. – ele a largou, revoltado – Cansei desse papo, 

DeLynx. Ou você me conta o que você estava fazendo lá ou... 
- Ou o quê? Você termina comigo? É isso? 
- É. 
 
Angellore estava pronta para responder, mas perdeu a fala quando ele 

assentiu. Esperava que ele recuasse, mas aquela confirmação tão instantânea a 
deixou sem fala. 

 
- Então termina! – falou engolindo o orgulho – Se não confia em mim, 

termine logo. Vamos! Estou esperando. – continuava encostada contra a parede, 
sua respiração meio ofegante, aguardando o que ele falaria em seguida.  

 
No entanto, não ouviu nada. Sem perceber, Halbran se aproximara 

novamente e a prensara ainda mais contra a parede, beijando-a rudemente.  
 
- E eu consigo? – sussurrou enquanto a beijava no pescoço.  
 
Angellore o empurrou.  
 
- Porque você disse aquilo então? Decida-se Halbran. Ou você confia em 

mim, ou não.  
- Eu confio, mas é que... 
- É que o quê, Halbran?  
- Porque você não pode me contar? – perguntou, com uma expressão 

tristonha no rosto que desarmou Angellore.  
- Muito bem. – ela suspirou - Eu não posso te contar tudo. Mas, sendo meu 

namorado, acho que você pode saber de algumas coisas. – ela suspirou 
novamente, encontrando meios de dizer – Eu faço parte e lidero uma sociedade 
secreta de sonserinos. Nós “organizamos” a hierarquia interna e externa da 
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Sonserina, cuidando de alguns... Hum... De alguns bruxos idiotas que se metem 
no nosso caminho. É isso. 

 
Halbran a olhou, incrédulo, e depois começou a rir, fazendo Angellore 

cruzar os braços, indignada.  
 
- Ei!  
- Ah, Angel. Não me mande acreditar nisso, está bem?  
- Halbran, eu estou falando sério. Até mesmo em “Hogwarts: Uma 

História” a Immer Rein é mencionada. Claro que como lenda, mas ela existe. E 
sua namoradinha aqui é a atual líder. Se não quiser acreditar, tudo bem. Mas é a 
verdade. – falou, preparando-se para ir embora.  

- É sério isso, Angel? 
- É. – ela parou. 
 
Sentiu Halbran a puxar e abraçá-la.  
 
- Me desculpa por rir. Eu só... É surreal demais isso. E o que você quis dizer 

com “cuidando de alguns bruxos idiotas que se metem no nosso caminho”, hein?  
- Aí já é querer saber demais, amor. – falou sorrindo meio marota e o 

beijando em seguida, sem perceber que o chamava de amor pela primeira vez.  
 
 
Desistiu de esperar pelo grifinório e saiu irada pelos corredores em direção 

à sala comunal da Sonserina. Parou bruscamente ao ver uma menina da Grifinória 
parada muito, mas muito perto de Halbran. Reconheceu-a, pois tinham aulas 
juntas em Poções desde o primeiro ano. Lembrou-se que já fizera dupla com ela 
uma vez, porém não conseguia lembrar o nome dela. Celbri... Celib... Não! 
Celebriant.  

 
Cerrou os olhos e bufou, irritada, entrando no primeiro corredor que viu, 

desviando da cena. Se ele pensava que ela iria ficar esperando a vida toda por ele 
enquanto ele ficava de conversinhas com garotas nos corredores, estava muito 
enganado.  

 
Esbarrou em Paul, derrubando-o no chão.  
 
- Lyna? – perguntou ele, confuso. 
- Não, Moringan. Angellore. E não me torra! – berrou com o garoto, 

voltando a andar com rapidez pelos corredores, deixando o loiro estatelado no 
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chão, com o olhar repleto de confusão ao vê-la desaparecer entre os alunos que 
saíam das aulas.  

 
 
Mais tarde, ainda na sala comunal, Angellore recebeu uma coruja assinada 

por Celebriant. Estranhou, mas resolveu ver o que a garota poderia querer para 
marcar um encontro com ela. Levantou-se e colocou a capa de seu uniforme, indo 
em direção à sala onde Celebriant marcara no bilhete.  

 
Encontrou com facilidade. Dois corredores à direita da sala de DCAT, 

segunda sala à esquerda. Não havia como se perder. Quando chegou, Celebriant 
já estava lá.  

 
- Muito bem, o que você quer comigo? – perguntou ao vê-la olhando para o 

campo de quadribol por uma das janelas.  
- Seus ciúmes são ridículos, sabia? – Celebriant respondeu, calmamente, 

sem olhá-la - Pergunta depois ao De Bran porque ele estava conversando comigo. 
Diz que sentiu ciúmes, ele vai adorar saber disso. – falou com um sorriso cínico 
em seu rosto.  

- E por que diabos eu... – Angellore começou a falar, mas foi interrompida 
por Celebriant.  

- Sem hipocrisia e mentiras, sim? Você é Angellore DeLynx. A líder da 
Immer Rein e namorada do De Bran. Não adianta dizer que não porque eu tenho 
meus meios de provar que estou certa. – Celebriant falou, triunfante. 

- Como você sabe disso? – Angellore perguntou, após um instante de 
silêncio. 

- Eu sei disso tudo porque eu sou boa em espionar. E eu sei que a Immer 
pode me dar algumas... vantagens... Se eu fizer parte dela. E eu sei que eu sou 
exatamente o que procuram.  

- A Immer é para Sonserinos apenas. – respondeu com desdém.  
- Eu sei. Mas você como líder pode abrir uma exceção para mim. – ela 

suspirou falsamente – Bom, eu vou te dar um tempo para pensar. Sexta-feira te 
mando outra coruja. Se você não me aceitar na Immer, infelizmente eu posso 
deixar escapar que o De Bran está namorando com uma sonserina... Ou melhor, 
não com uma sonserina qualquer, mas com a sonserina que manda e desmanda 
em todos os verdinhos. Au revoir, minha cara. – Celebriant falou, sorrindo 
sarcasticamente para Angellore antes de sair da sala.  

 
Angellore esperou a menina sair e socou a mesa. Estava em um beco sem 

saída. De qualquer forma teria que arriscar sua reputação e a reputação de 



 15

Halbran. Se não aceitasse Celebriant, arriscaria na escola inteira; se aceitasse 
Celebriant, arriscaria na Immer. Em ambas as situações, a história do namoro 
poderia ultrapassar os muros de Hogwarts e chegar aos ouvidos de seus pais.  

 
Pesou ambos os lados sem conseguir chegar a uma decisão. Por ela, 

contaria para o colégio inteiro, mas sabia que no momento em que fizesse isso, 
seu pai a tiraria de Hogwarts. O velhote nunca aceitara plenamente a idéia de ter 
as filhas em Hogwarts e não em Durmstang. Bufou, irritada, antes de voltar ao 
seu dormitório. 
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Capítulo Quatro – De volta ao presente: Passados trancados em armários 
empoeirados 

 
Estava quieta, sequer respondera ao “Oi” alegre de Halbran quando a viu entrar 

na sala. Sentou-se ao lado dele e antes que ele pudesse falar qualquer coisa, levantou o 
rosto, encarando-o. 

 
- O que você tem com a Celebriant? – perguntou, indo direto ao assunto. 
- O quê? Porque você quer saber disso?  
- Porque eu vi você e ela ontem. E vocês estavam bem juntos, mais do que o normal 

para colegas de casa. Você tem algum interesse nela? É isso? 
- ‘Llore, de onde tirou essa idéia? – ele suspirou – Certo, você quer saber de tudo? 
- Quero.  
- Ela é minha prima. E o sobrenome todo dela inclui um “De Bran” que ela insiste 

em ocultar.  
- Mas... Como assim sua prima? Você tinha me dito que não tinha família!  
- E não tenho! – exaltou-se.  
- Você está se contradizendo. – comentou em tom baixo.  
- Princesinha, me olha. – falou, tocando o queixo de Angellore de forma que a 

garota o encarasse. – O que eu vou te contar, eu não comento com ninguém, ninguém 
mesmo. Mas em você eu confio. Bom, como eu já te disse, eu não tenho família. Só que, por 
família, eu digo pai, mãe e irmãos. A Celebriant e sua irmã, a Lunne... Eu não as considero 
como família. Muito menos os pais delas, meus “adorados” tios.  – ele abaixou a cabeça, 
com raiva - Os pais da Celebriant e da Lunne são Comensais. 

- É por isso que não gosta deles? – perguntou, receosa.  
- Não. Não é só por isso. Mas eu não posso te contar o resto, entende? – certa 

preocupação pairava no rosto dele ao lhe perguntar se entendia.  
- Entendo. – Angellore suspirou – O meu também. – falou após algum tempo. 
- O seu também o que? – perguntou sem entender. 
- O meu pai. Ele também é um comensal.  
- E... O que você acha disso? – Halbran perguntou após um tempo em silêncio. 
- Eu não sei. Eu não escolhi um lado. Eu não vou esconder nada de você. Sem 

segredos, lembra? Eu já... Eu já torturei. Já usei a Cruciatus, já usei Imperius e quase... 
- Você quase? – incentivou-a. 
- Eu quase matei uma pessoa, Hal. Ao que tudo indica, eu serei uma comensal. 

Mas eu não sei ainda se é isso que quero.  
- Entendo...  
 
Os dois ficaram em silêncio. Angellore engoliu em seco e encostou de leve seus 

dedos nos dele, entrelaçando suas mãos em seguida, sem muita confiança em seu gesto.  
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- Não me deixa por causa disso, Halbran. – falou baixo, sem encará-lo. – Eu te 

amo... 
- Você me ama? – perguntou incrédulo. 
- A...Amo. – respondeu baixo, sem olhá-lo. Seu rosto estava vermelho, e incapaz de 

acreditar no que acabara de dizer. 
- Princesinha, eu não vou te deixar. – Halbran respondeu, pulando da mesa e 

ficando em frente a ela – Eu não vou te deixar, porque também te amo.  
_____________________________________________________________________ 
 

Angellore enxugou as lágrimas que teimavam em cair. Já haviam se 
passado doze anos e ainda sentia-se estranha ao lembrar os tempos de Hogwarts. 
Guardou as fotos e as cartas que escrevera sem mandar, escondendo a aliança que 
nunca chegou a entregar no fundo da caixa. Mataria Alric por trazer justo essa 
caixa, a única que pedira para que ele não trouxesse.  

 
Jogou a caixa no chão em um acesso de raiva e voltou a olhar para o 

guarda roupa. Pegou a primeira calça preta que viu e vestiu, retirando os trajes de 
boa moça que precisava usar em frente ao irmão. Abriu uma das gavetas 
empoeiradas e pegou um corpete também preto e o colocou, amarrando-o forte o 
bastante para quase não respirar. Transfigurou as botas sem saltos, deixando-as 
com longos e finos saltos e, finalmente, pegou a capa e a máscara.  

 
- Boa noite, irmãozinho. – falou, com um sorriso sarcástico em seu rosto.  
 
Era grata por Alric tê-la resgatado de Azkaban, apesar de nunca ter visto o 

irmão antes, porém odiava os interrogatórios incessantes dele. Alric sabia que era 
uma comensal e sabia que não seriam interrogatórios e sermões que fariam com 
que mudasse de idéia.  

 
Fechou a porta, trancando-a com chave e com feitiços e refazendo as 

proteções, aparatando em seguida no jardim da mansão. Sentia-se culpada de 
trair a confiança de Alric, mas não podia evitar. Não conseguia e não queria largar 
os comensais. Aparatou novamente, dessa vez, indo de encontro à sua vítima. De 
acordo com as informações que recebera desde que saíra da prisão, aquele era o 
que poderia dar com a língua nos dentes sobre o que o Lord procurava. 
 

Aproximou-se sem emitir qualquer som e com um sorriso maldoso em seu 
rosto.  
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- Bonne nuit, mon cher. – falou, podendo finalmente deixar seu sotaque 
francês livre.  

- Quem é você? – o homem respondeu, levantando-se da cama, pegando 
agilmente a varinha na mesa de cabeceira e apontando-a ameaçadoramente para 
Angellore.  

- Ora, te chamo de meu querido e você me ameaça? Que feio! – falou, 
sorrindo num misto de inocência e malícia capaz de confundir qualquer um. – 
Olhe bem para mim, cher... Pareço que vim lhe fazer algum mal? – dessa vez, seus 
olhos encaravam-no com doçura.  

- Bem... Não... Mas – baixou a guarda, olhando-a de cima a baixo. – Quem é 
você?  

- Elize Riès. Ora, vamos, vamos... Não se lembra mesmo de mim? – 
perguntou, aproximando-se. – Você me usa e depois faz isso? – suas palavras 
agora em um tom carregado de mágoa. Suspirou, e afastou-se, de forma a não 
encará-lo.  

- Espere! O que eu... Eu não lembro... E eu juro, eu lembraria. Tenho 
certeza... Vamos, diga-me... Onde nos conhecemos? O que eu fiz com você? 

- Ontem, você me encontrou quando foi comemorar sua promoção. Você 
flertou comigo, me seduziu. Eu vim para cá... Você... Você me beijou e... – suas 
bochechas ficando cada vez mais vermelhas.  

- Nós dormimos juntos? Eu hoje acordei sem me lembrar... Nenhum fato. 
Nada. Vamos... Vamos conversar. Aceita uma bebida? 

- Não! Você não se lembra de mim. Você me seduziu, usou seu cargo e as 
informações sobre uma profecia para me seduzir e... 

- Profecia? Eu te falei da profecia? – ele tentou usar legilimência nela, mas 
não conseguiu. A ruiva tinha a mente bloqueada.  

- E agora não acredita em mim! – falou, quase histérica ao perceber que ele 
tentava usar legimência.  

- Não, calma. Eu te contei que a profecia era sobre a batalha de Você-Sabe-
Quem contra um menino que o próprio Você-Sabe-Quem o marcaria como igual? 
Que foi feita por Sibila Trelawney? Que um dos dois tem que morrer? 

- Contou. – sorriu, dessa vez um so rriso maldoso, satisfeito. Porém logo o 
substituiu por um sorriso inocente. – Você não lembra mesmo de mim, não é? 

- Não. Desculpe-me eu... 
- Tudo bem. Nunca nos vimos mesmo! 
- O... O Quê?? – perguntou assustado. 
- Avada Kedavra! – falou, apontando a varinha para o bruxo.  
 
Quando o homem caiu no chão em um baque surdo, sorriu, limpando o 

braço com a mão e essa, nas vestes como se sentisse nojo de ter sido tocada por 
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ele. Em seguida, colocou a máscara e fechou a capa. No mesmo instante, colocou a 
mão sobre o braço coberto pela capa. A marca ardia; O Lord estava chamando-a e 
mostrando que sua presença era requisitada e ela não desobedeceria. Aparatou. 
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Capítulo Cinco – Lembranças do Vazio 
 
Aparatou novamente em seu quarto após retirar as proteções. Qualquer 

um que entrasse ali veria uma pobre menina enganada pelas péssimas 
companhias que se arrependeu de seus pecados e decidiu acatar as ordens de seu 
irmão. Sorriu, porém sua expressão desapareceu ao olhar as cartas jogadas no 
chão, em meio a fotografias antigas.  

 
Guardou a máscara e a capa, reduzindo-as antes de forma a não deixar 

vestígios e ajoelhou-se, recolhendo as cartas uma a uma, relendo-as entre uma 
fotografia e outra. Pensava no que teria acontecido se tivesse enviado as cartas. 
Não custava nada a Ônix entregá-las. Uma viagem de Lille até Oxford não era tão 
difícil para uma coruja.  

 
- Merde! – praguejou, em sua língua natal, quando começou a relembrar seu 

passado ao encontrar uma fotografia, tirada por acaso por Halbran. Tentavam 
descobrir como mexer naquela coisa velha que acharam em um dos porões da 
Academia de História quando uma luz disparou, tirando uma foto dos dois em 
meio a risadas. 

 
- Desiste, Hal. – falou em meio às risadas. 
- Não desisto, não. – respondeu sério, fazendo expressões engraçadas que faziam 

Angellore rir ainda mais.  
- Vem... Deixa isso aí. – puxou os braços dele, olhando-o como uma menininha 

carente, embora continuasse sorrindo.  
- Mas eu quero uma foto da gente. 
- Eu prefiro ter a gente. – retrucou Angellore, voltando a rir. 
- Prefere, é? – perguntou, sem conseguir deixar de sorrir. 
 
No momento em que Angellore puxava novamente seu braço, uma luz intensa saiu 

da máquina quase os cegando.  
 
- Há! Eu disse que não ia desistir! – Halbran falou, fazendo uma pose que 

Angellore estava acostumada a ver sempre que ele achava que havia cometido uma façanha 
e tal fato apenas a fez rir ainda mais, beijando-o em seguida.  

 
Guardou a foto com raiva. Eram momentos que não teria mais. Pegou um 

de seus diários e outra foto caiu de dentro dele. Olhou-a e sorriu. Uma foto tirada 
por Aleena das discussões entre Angellore e Celebriant. Lembrava da primeira 
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discussão que tivera com a garota. A relação das duas podia até ser considerada 
uma amizade, porém com muitos subornos e chantagens no meio.  

 
- Decidiu então, DeLynx? – Celebriant riu, desdenhosa, aproximando-se da janela. 
- Você vai entrar para a Immer Rein – ela disse, aproximando-se da menina – Com 

uma condição. 
- Qual? – os olhos dela brilharam, ambiciosos. 
- Seus pais são comensais. Foi com esse argumento que fiz os outros te aceitarem... 

E é com ele que você vai conviver. Você será uma comensal, no fim de tudo. 
 
Celebriant encarou-a, um pouco surpresa, mas seus olhos não perderam aquele 

brilho. Ela aproximou-se, dois centímetros de Angellore, e sussurrou: 
 
- Feito. 
 
Angellore nunca havia conhecido alguém com a ambição de Celebriant. 

Lembrando disso, ficou imaginando aonde ela deveria estar agora. 
 
Seus pensamentos foram cortados por duas batidas secas na porta. Com 

um movimento da varinha, suas coisas voltaram aos devidos lugares e ela 
levantou-se, abrindo a porta. Seu irmão entrou no quarto sem esperar que ela 
falasse qualquer coisa, olhando em volta como se procurasse encontrar Voldemort 
ali dentro, batendo um papo com ela. 

 
- Bom dia O’Ragghen. Dormiu bem? 
 
Angellore se limitou a revirar os olhos. 
 
- Seja educada e me responda. Ou então, posso levá-la de volta a Azkaban. 
 
Submissão. Ela tinha que fingir que queria ser boazinha. 
 
- Dormi sim – ela resmungou, sentando-se na cama – O que quer? 
- Vim aqui lhe explicar algumas coisas. Primeiro: você não pode sair desse 

quarto sem minha autorização. Segundo: você está sendo procurada por todos os 
cantos. Não ouse me incriminar. Terceiro: eu te tirei de lá porque ainda acho que 
tem salvação. 

- Salvação? – ela riu jocosa – E o que seria minha salvação? 
- Não estou pedindo que mude todo seu conceito de bem e mal. Mas eu 

acredito que você possa se arrepender de ter ido pelo lado errado. 
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Angellore encarou-o longamente. Será que ele estava mesmo acreditando 

que ela deixaria de ser uma comensal? Que deixaria seu Lord quando ele mais 
precisava dela? Ingênuo. Sim, ele era ingênuo e acreditava que ela poderia mudar. 
E se isso faria com que ela pudesse ficar em “liberdade”, não tinha outra escolha 
além de fingir. 

 
- Tudo bem – ela murmurou, encarando-o com um olhar de arrependida – 

Eu... quero mudar. Eu sei que fiz escolhas erradas, Alric. 
 
Foi a vez de Alric encará-la estranhamente. Será que ele estava 

desconfiando que ela estivesse mentindo? Mas segundos depois ele sorriu. 
 
- Então está tudo bem. Vou mandar trazer seu café da manhã. 
 
E, sem dizer mais nada, ele saiu do quarto, parecendo contente e deixando 

uma Angellore triunfante para trás. 
 

 
O dia passara devagar. Angellore passeou pela biblioteca da casa e pegou 

alguns livros para se “distrair” enquanto ficava presa no quarto. Quando a noite 
desceu, ela resolveu pegar mais alguns livros na biblioteca, pois aqueles de Defesa 
contra as Artes das Trevas eram extremamente chatos. Ao passar pela sala, viu 
seu irmão sentado. Ele deveria ter voltado do ministério há pouco tempo, pois 
ainda estava com algumas coisas na mão. Ela ficou parada na porta algum tempo 
até que ele percebesse que ela estava ali. 

 
- O que faz aqui? – ele pareceu assustado e levantou-se. 
- Oras! Vou à biblioteca! Agora não posso mais pegar livros aqui? 
 
Uma voz que Angellore conhecia de muito tempo atrás foi ouvida no hall 

de entrada. 
 
- O’Duck está aqui! – ele sussurrou desesperado - Venha, se esconda! Não 

há tempo para você subir! 
 
E sem pensar duas vezes, Angellore escondeu-se atrás de uma estante. 

Segundos depois, ela ouviu a voz de Erling na sala. 
 
- Alric! Espero que não esteja incomodando! 
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- Sabe que não, Erling – a voz do irmão estava extremamente controlada, 
nem parecia que estava nervoso há segundos atrás... ou que ainda estava. 

- Muito bem, vamos aos negócios. É sobre a fuga da comensal DeLynx. 
- Já a encontraram? 
- Já designamos todos os aurores possíveis para essa tarefa, como bem 

sabe. Mas não temos idéia de onde ela se escondeu ou como conseguiu fugir. – ele 
suspirou e encarou o irmão – Alric, não sequer imagina onde ela pode estar? 

- O que está insinuando? – Alric estava nervoso, concluiu Angellore. 
- Meu caro amigo! Sabemos que ela é sua irmã. Só queríamos saber se 

imaginaria onde ela poderia estar. 
- É minha irmã, mas eu a vi uma única vez na minha vida e foi quando a 

prenderam. Eu não faço a mínima idéia – a voz dele nem tremeu com a mentira. 
- Tudo bem – O’Duck suspirou - Mas não foi só por isso que vim aqui. 
 
Um silêncio tomou conta da sala e Angellore prendeu a respiração para 

não perder nenhum detalhe. 
 
- Os comensais estão voltando à ativa. Ontem eles atacaram um povoado 

trouxa no interior da Grã-Bretanha. 
- E não fui chamado? Eu, o chefe dos aurores, não fui informado? 
 
Essa frase soou extremamente magoada para Angellore, e ela sorriu ao 

perceber que estava estragando a vida de seu irmão. Pobre Alric. 
 
- Entenda, Alric. Foi uma coisa repentina. Tentamos encontrá-lo, mas não o 

achamos. Então chamei quem consegui. Desculpe. 
- Tudo bem, eu entendo. 
- Agora eu vou. Tenho algumas novidades sobre isso, mas te passo amanhã 

no ministério, é mais seguro. E... não se sinta ofendido sobre sua irmã. Mas ela era 
uma comensal e pensamos que talvez... bem, você pudesse saber sobre ela. 

- Certo. Sem problemas. 
- Qualquer coisa, me procure. Sabe que sou mais que seu amigo... sou seu 

irmão. 
- Eu sei, Erling. 
 
Ela ouviu os dois se darem tapinhas nas costas e então Erling saiu da sala, e 

tudo ficou silencioso. Alguns momentos depois, Alric voltou para a sala. 
Angellore ia sair daquele lugar desconfortável quando ouviu uma voz feminina 
na sala. 
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- Será que pode me olhar quando falo com você? 
 
Angellore não conseguiu acreditar. A voz era inconfundível. 
 
- Estou olhando. Fale. 
- Eu sei o que você fez. 
 
Silêncio. Angellore reconheceu o tom de voz usado pela mulher... Foi o 

mesmo que ela usara para entrar pra Immer Rein. Celebriant de Bran Cleaver 
sabia sobre ela. 

 
- Ah, sabe? Pois então me diga o que eu fiz – Angellore podia ver Alric 

cruzando os braços e encarando a mulher, sarcástico. Por esse lado eles eram bem 
parecidos. 

- Não se faça de tolo. Eu sei que tirou Angellore DeLynx de Azkaban. 
 
Bingo! Até que não era difícil imaginar; Celebriant sempre fora uma ótima 

espiã. 
 
- Está ficando maluca, Cleaver? 
- Está vendo isso? – ela pareceu entregar algo para Alric – É a cópia das 

provas contra você. 
 
Angellore ouviu Celebriant sentar-se. Ela deveria estar sorrindo agora, 

triunfante. 
 
- O que você quer? – a voz de Alric saiu num sussurro. Ele havia se 

rendido. 
- Falar com ela. 
 
Angellore saiu de trás da estante, e deu de cara com Celebriant, sentada no 

sofá. A mulher sorriu para ela e Alric sentou-se, irritado. 
 
- Olá, Angellore. 
- Olá, Celebriant. 



 25

Capítulo Seis – O erro fatal 
 
Angellore aproximou-se e sentou ao lado do irmão no sofá, fazendo com 

que o mesmo a encarasse. 
 
- Você a conhece? – ele pareceu preocupado. 
- Sim e não – ela disse, encarando Celebriant – Nos vimos algumas vezes 

em Hogwarts. 
- E o que você – ele olhou para Celebriant – quer falar com ela, Cleaver? 
 
Celebriant revirou os olhos. 
 
- Isso não é da sua conta, Roth. Podia nos ceder um lugar mais calmo para 

que eu possa conversar com sua irmã? 
 
Alric piscou, incrédulo. 
 
- Ou será que terei que procurar eu mesma? – ela continuou, incisiva. 
 
Angellore queria rir. Celebriant estava brincando com seu irmão e ela não 

podia deixar de achar graça naquilo. Ele estava nas mãos dela. 
 
- A biblioteca – ele murmurou, contrariado, e encarou Angellore – Você 

sabe onde fica. 
 
As duas se levantaram e Celebriant a seguiu pelos corredores da mansão. 

Angellore abriu a porta da biblioteca e fechou-a rapidamente assim que as duas 
estavam dentro do lugar. 

 
- Ótimo! – Celebriant comentou, encarando-a – Aqui é um bom lugar! 
 
Angellore sentou-se em um dos divãs da sala e indicou outro para 

Celebriant. Mas a mulher sorriu apenas, e tirou a varinha das vestes, apontando 
para o teto. Um jato de luz branca iluminou o lugar, e ela então se sentou no divã 
indicado, guardando a varinha. 

 
- Feitiço do silêncio. Não quero que seu irmão escute o que vamos 

conversar aqui – ela sorriu, cruzando as pernas. 
- Você é inteligente. 
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- Não foi tão difícil assim. Eu já estava seguindo seu irmão há um bom 
tempo – a mulher pegou um livro na mesa, folheando-o desinteressadamente. 

- Estava?  
 
Celebriant encarou Angellore por cima do livro e colocou-o no lugar onde 

encontrara. 
 
- Eu estava procurando alguma falha nele, algo que pudesse ser usado 

contra ele. 
 
Angellore piscou, aturdida. 
 
- Algo contra ele. E por quê? 
- É exatamente sobre isso que quero conversar com você. 
 
Celebriant sorriu e Angellore percebeu a malícia com que ela dizia essas 

palavras. Se ela não fosse uma comensal e conhecesse a mulher a sua frente, 
Angellore estaria com medo. 

 
- Continue, então. 
- Seu irmão não tem um defeito aparente. Sendo chefe dos aurores e 

convivendo mais com ele, eu imaginava que seria fácil achar algo de errado que 
ele pudesse ter feito ou pudesse estar fazendo. Mas não – ela suspirou falsamente 
– Alric perfeito. Alric politicamente correto. Alric certinho.  

- Não entendo aonde quer chegar. 
- A grande ironia dessa história não está nele, e sim nos contatos dele. O 

posto de chefe dos aurores era para ser meu. Mas... O’Duck conhecia o antigo 
chefe e o convenceu a colocar Roth no posto. Irônico, não? 

 
Angellore apoiou-se no braço do divã, aproximando-se de Celebriant. 
 
- Ainda não entendi o que quer comigo. 
- Eu quero o cargo de chefe dos aurores. Eu estava pronta para assumir 

quando O’Duck conseguiu colocar seu irmão no meu lugar. E é aí que você entra! 
- Uma vingança? E o que eu tenho a ver com sua vingança? 
- Você vai me ajudar a estragar a reputação do seu irmão. 
 
O cérebro de Angellore estava tentando acompanhar o raciocínio de 

Celebriant. Não era difícil imaginar como ela iria destruir seu irmão. Agora ela 
estava entendendo. 



 27

 
- E o que eu vou ganhar com isso? 
- Liberdade total, no sentido de não depender do seu irmão, e, é claro, uma 

espiã no ministério. 
 
Angellore levantou-se, andando até a janela. A noite estava fria e a neve 

ainda caia forte naquela hora. Liberdade. Ela voltou-se para Celebriant, 
encarando-a. 

 
- E se eu não aceitar... – fez um gesto de incentivo com as mãos. 
- Denuncio Roth para o ministério. Você vai presa novamente, seu irmão 

vai preso e não haverá nada que se possa fazer sobre o assunto. 
 
Ela pensara em tudo, como sempre. Ainda não conseguia acreditar que ela 

havia caído na Grifinória. 
 
- Poderia ter feito isso logo que viu Alric me retirando de Azkaban. Teria o 

mesmo efeito: você seria chefe dos aurores. Porque não o fez? 
 
Celebriant levantou-se também, aproximando-se de Angellore.  
 
- Posso conseguir muito mais vantagens com você solta do que com você 

presa, ma cherrie – finalizou ela, brincando com o sotaque da ruiva.  
 
Vantagens. Celebriant realmente era uma pessoa diferente das demais. Não 

era boa, nem má; conseguia sempre o que queria e nunca se importava com o lado 
que estava. Ela poderia ser uma terrível inimiga, e ao mesmo tempo uma forte 
aliada. Nesse ponto elas eram extremamente parecidas e Angellore percebeu que 
foi por isso que a aceitara na Immer, há tanto tempo. Ela sempre teve potencial. 

 
- E então? – Celebriant falou, cortando os pensamentos dela. 
- Tudo bem. Aceito ajudá-la a destituí-lo do cargo, mas quero saber como 

fará para que não me prendam. 
- Não se preocupe, cherrie – ela sorriu, encarando-a profundamente – Eu 

tenho tudo planejado.  
 
Angellore assentiu e Celebriant afastou-se dela, voltando para perto dos 

divãs. 
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- Se seu irmão quiser saber sobre o que convesamos, apenas diga-lhe que 
eu a interroguei, e frise o quanto ficou incomodada com isso. Pode até fazer uma 
ceninha, reclamando sobre como todos desconfiam de você – Celebriant virou-se, 
sorrindo sarcasticamente. 

- Certo – foi a vez de Angellore se aproximar da loira, ficando a centímetros 
dela – E não ouse me enganar, Celebriant. 

- Sabe que nunca faria isso. Ou sabe de alguma vez que não cumpri minha 
palavra? 

 
Vozes na cabeça de Angellore fizeram com que ela voltasse alguns meses 

na memória.  
 
Lond derrubou um dos dois aurores com quem duelava. Por debaixo do capuz, 

Angellore reconheceu Celebriant, que fingia lutar. Segundos depois, deixou-se derrubar 
para deixar que Lond escapasse. Enquanto Angellore tentava se defender de quatro 
aurores, o primeiro derrubado por Lond já havia chegado perto dela. Pôde ainda ver o 
desespero de Celebriant ao vê-la encurralada, mas não havia nada a ser feito. O auror de 
cabelos curtos e pretos a estuporou. 

 
- Você deixou que eu fosse presa. Lembra-se? 
- Eu não podia fazer nada – a voz dela soou tranqüila e fria – Se eu tivesse 

te ajudado a escapar, na frente de cinco aurores, acha que eu estaria aqui? 
 
Angellore sorriu, irônica. 
 
- Lond me contou o que aconteceu. Eu estava apenas confirmando se você 

era ou não de confiança – Angellore estendeu a mão – Temos um trato. 
  
Celebriant sorriu também, apertando a mão dela. 
  
- Agora, aos negócios – Celebriant sussurrou, sentando-se no divã e sendo 

acompanhada por Angellore. 
 

 
Alric estava tentando não parecer preocupado com a demora de Celebriant 

e Angellore naquela biblioteca, mas não conseguiu esconder o alívio quando viu 
as duas mulheres se aproximando dele e se levantou. Celebriant apenas deu um 
aceno, mal o olhando, e saiu do lugar. Ainda pode a ouvir aparatando no hall 
antes de virar-se para a irmã. 
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- Sobre o quê conversaram? 
- Ela me interrogou – Angellore respondeu, parecendo irritada. 
- Te... mas e porque não podia fazer isso na minha frente? 
 
Às vezes se irritava com Celebriant. Ela nunca o obedecia e ainda achava 

que tinha o direito de ameaçá-lo. 
 
- E eu lá vou saber, Roth? Pergunte a ela! – Angellore bufou, saindo da sala 

– Agora, se me der licença, vou para o meu quarto! Estou cansada de todas essas 
desconfianças sobre mim. 

 
Alric viu Angellore subir as escadas pisando duro e suspirou, irritado. 
 
- No que é que fui me meter! – ele murmurou, sentando-se no sofá e 

abrindo uma garrafa de uísque de fogo. 
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Capítulo Sete – A declaração incontida 
 
“Isso é mais que necessário, é vital. Se eles não aparecerem na hora certa, você não 

vai conseguir escapar. E pode ter certeza que vou prender todos seus colegas se isso não 
funcionar”. 

 
Angellore entrou na mansão devagar, esperando que alguém viesse recebê-

la. Não estava enganada: um elfo veio e pegou seu sobretudo, indicando a sala ao 
lado com o dedo sujo e torto.  

 
Merus estava sentado confortavelmente em um sofá verde-musgo, na 

frente da lareira. Vestido com uma capa negra de veludo e com os cabelos 
amarrados com um laço simples, parecia ter saído de um conto antigo sobre 
aristocratas. Levantou-se assim que a viu entrar e abraçou-a gentilmente. 

 
- É um prazer vê-la novamente. 
- Fico feliz em vê-lo também. 
 
Com um gesto ele indicou o sofá para ela, que se sentou perto da lareira. O 

frio que fazia lá fora deixara suas mãos congeladas, apesar das luvas. 
 
- Acredito que sua visita não seja informal, estou certo? 
- Não, é claro. Tenho assuntos importantes a tratar. 
- Continue – ele encarou-a, esperando. 
  
Em alguns minutos expôs a história de sua “fuga” de Azkaban e falou do 

plano de Celebriant. Merus apenas escutou-a, e quando ela terminou de falar, 
sorriu. 

 
- Você estava certa sobre Cleaver! Ela realmente estava na casa errada. 

Planos engenhosos e ambição são certamente características de sonserinos. Acho 
que aquele chapéu está cada dia mais caduco! 

  
Angellore apenas concordou. 
 
- Então assim que a luz do seu quarto se apagar, devemos esperar alguns 

minutos antes de invadir a casa. Não podemos matar ninguém, apenas estuporá-
los e sair com você.  

- Exatamente. 
- Já percebeu que o plano tem uma falha? 
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Ela encarou-o, surpresa. 
 
- Qual seria essa falha? 
- A culpa recairá sobre você, e somente você. 
- Eu sei – ela revirou os olhos – E essa é a parte engenhosa. Ela livra a barra 

dela sujando a minha e continuamos com uma espiã no ministério. E não uma 
espiã qualquer, mas a chefe dos aurores. 

 
Merus pareceu pensar um pouco, mas pareceu concordar. Ele levantou-se e 

sentou-se ao lado dela. 
 
- Pode mesmo “confiar” nessa Cleaver? 
- Confiança é um termo estranho quando se trata dela. Apenas certifique-se 

que, se nada disso der certo, você a matará, por mim. 
- Como preferir, mademoiselle.  
 
Angellore deu um meio sorriso e levantou-se para ir embora, mas seu olhar 

ficou retido em uma figura na porta da sala. O homem que encarava trajava uma 
capa similar à de Merus, porém seus cabelos eram curtos e cacheados. Se não 
fosse pela expressão tão comum nos rostos de seus amigos, poderia pensar que 
era apenas mais um bruxo neutro nessa guerra, porém seus olhos possuíam o 
mesmo brilho que avistava nos olhos de Merus, Celebriant, Lond e tantos outros, 
inclusive nos próprios ao mirar o espelho, um brilho de cobiça, malícia, frieza e 
astúcia: um brilho de poder. Merus percebeu a presença do estranho homem e fez 
sinal para que ele entrasse. 

 
- Angellore, este é o Sr. Lionheart. Thyago, essa é a Srta. DeLynx. 
 
Ela apertou a mão dele e um calafrio percorreu sua espinha. Pelo jeito ele 

sentira o mesmo, pois logo soltou sua mão. Os dois se encararam fixamente por 
alguns segundos e Angellore virou-se para Merus. 

 
- Não me desaponte. 
- Nunca. 
 
Angellore fez menção de sair, mas o tal Thyago colocou-se na sua frente. 
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- Merus, creio que deveríamos convidar sua ilustre convidada a nos 
acompanhar. O Lord não acharia ruim uma comensal desse calibre nos 
acompanhar, não acha? 

 
Merus sorriu e aproximou-se dos dois. 
 
- Pare de flertar com ela – ele disse, encarando Thyago. 
 
Angellore enrubesceu, Thyago soltou uma gargalhada, mas Merus apenas 

aproximou-se dela. 
 
- Vamos Angellore. Aquela vila de trouxas mal pode esperar pela nossa 

presença. 
 
 
Silenciosamente entrou em seu quarto, fechando a porta e guardando a 

capa e a máscara, pela terceira vez em dois dias. Seu irmão estava trancado em 
seu escritório e nem percebeu que ela tinha saído.  

 
O Lord havia feito o chamado e ela foi encontrá-lo, juntamente com os mais 

fiéis. Ele estava contente com os comensais. Os aurores não tiveram nenhuma 
chance na noite passada. Quando eles chegaram lá, a vila estava totalmente 
destruída e os comensais já tinham ido embora. 

 
Estava cansada, mas eufórica. Nunca imaginou que ia conseguir 

acompanhar seus colegas em uma missão como a da noite passada desde que fora 
apanhada, como sabia agora, há seis meses. Pelo menos eles conseguiram pegar o 
artefato que o Lord queria antes que os aurores aparecessem.  

 
Ela deitou-se na cama, pensando em quanto tempo demoraria para dormir. 

E, sem perceber, adormeceu com roupa e tudo. 
 
Eles estavam no galpão onde ela fora apanhada e aquele tal de Lionheart estava 

tentando beijá-la, mas ela não queria. Quer dizer, não é que não quisesse, só não podia se 
apaixonar por outro. A cena mudou rapidamente para a casa onde ela estava enclausurada 
com o irmão, e vozes alteradas pareciam estar sendo proferidas na sala de estar, mas ela 
não tinha certeza.  

 
Estava confusa, mas abriu os olhos. 
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Realmente haviam vozes alteradas na sala. Ou melhor, a voz do seu irmão 
era ouvida apenas. Alguém parecia estar com ele, mas Angellore não tinha 
certeza se conseguia distinguir. 

 
De repente, as vozes cessaram. Ela ouviu alguém subir as escadas e logo 

depois os passos dessa pessoa ecoaram no corredor. Estava vindo para o quarto 
dela! O mais rápido que pode, olhou em volta. Não havia nada que a entregasse 
naquele quarto, a não ser a cama desarrumada, mas não daria tempo de ajeitá-la. 
Sem nem pensar duas vezes, entrou no guarda-roupa, segundos antes de a porta 
do seu quarto ser aberta. 

 
Prendeu a respiração. Ouviu alguém andando lentamente pelo quarto e 

então uma voz. 
 
- Angellore? 
 
Abriu a porta do guarda-roupa e saiu, encarando Celebriant. 
 
- Você me assustou! 
- Não era minha intenção. – ela parecia irritada – Será que você poderia me 

dar uma ajuda com seu irmão?  
- Meu irmão? O quê... 
- O idiota bebeu demais e me chamou no meio da noite. Ou melhor, ficou 

gritando na minha lareira até eu aparecer. 
 
Angellore percebeu naquele instante que Celebriant estava de pijamas e 

desatou a rir. 
 
- É, é bem engraçado mesmo. Será que... anda, vamos logo, pare de rir. 
 
Angellore tentou segurar o riso, mas só a idéia de seu irmão bêbado, 

chamando por Celebriant no meio da noite era por demais surreal. Ela desceu 
atrás de Celebriant e entrou pela porta da sala. 

  
A sala estava um pouco bagunçada. Alguns papéis estavam jogados no 

chão. No mínimo cinco garrafas vazias de uísque de fogo estavam na mesa 
próxima ao sofá, onde Alric estava deitado, parecendo extremamente triste. 
Quando ele percebeu que Celebriant voltou, sentou-se na beirada do sofá, 
apontando o dedo para a loira. 
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- Eu te amo. 
 
A voz dele saiu meio grogue, mas Angellore tinha certeza do que ouvira. 

Olhou para Celebriant, incrédula, e a própria revirou os olhos, aproximando-se 
dele. Angellore não segurou o riso e desatou a rir novamente. 

 
- Sim, eu sei. Agora beba isso – ela tentou pegar a poção vermelha que 

estava junto com as garrafas vazias, mas Alric segurou-a, ainda murmurando 
algumas coisas – Angellore, a poção. 

 
Angellore pegou a poção e tentou passá-la para Celebriant, mas o homem 

não queria deixar que ela chegasse perto. Com raiva, tentou ela mesma dar a 
poção, mas seu irmão começou a se debater, dizendo que Angellore estava 
tentando envenená-lo. 

 
- Céus, parece um bebê! – ela bufou e Celebriant tomou a poção das mãos 

dela. 
- Eu já disse que te amo, Celi. Casa comigo. 
 
Angellore não conseguiu resistir e começou a rir novamente. 
 
- Não ria! – ele virou o olhar para ela – É verdade! 
- Todos sabemos que é verdade, Alric. Agora tome essa poção e eu caso 

com você. 
 
O homem virou-se para encará-la, com um sorriso tão genuíno no rosto 

que Angellore pode perceber que ele não estava mentindo. 
  
- De verdade, Celi? 
- Sim, Alric. Agora tome. 
 
Alric encarou-a, meio abobado, e tirou a poção da mão dela, virando tudo 

em um só gole. Automaticamente, Celebriant tirou a taça vazia das mãos dele e, 
segundos depois, Alric caiu no colo dela, fazendo com que Angellore tivesse que 
se sentar de tanto rir. 

 
- Obrigada por nada – Celebriant resmungou, tirando a varinha das vestes 

e levitando o homem – Vou levá-lo para o quarto. E pare de rir! 
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Tentando recuperar o fôlego, Angellore ficou sentada no sofá, esperando 
que ela voltasse, o que aconteceu logo em seguida. Deu um sorriso cínico ao vê-la 
entrando e Celebriant sentou-se, parecendo irritadíssima. 

 
- Você não tinha me dito que estavam juntos – ela tentou, mas não 

conseguiu segurar um riso debochado. 
- Transamos algumas vezes. 
 
A seriedade da mulher fez Angellore tirar o sorriso do rosto e encará-la 

com um olhar debochado. 
 
- Que coisa feia, usar as pessoas. 
- Aconteceu, e eu não sou de ferro. E, é claro, me aproveitei disso para 

conhecer melhor o homem que vou destruir. 
 
Outro adjetivo para Celebriant: fria. Havia se esquecido do quão fria ela 

podia ser. 
 
- Muito bem, mas acho que meu irmãozinho se apaixonou. 
- Estava bêbado. Bêbados falam coisas sem sentido. 
- Sabe muito bem que a bebida desinibe as pessoas. Ele disse a verdade, e, 

olhe só, até pediu você em casamento. 
- É, bem romântico – a mulher levantou-se, suspirando – Agora vou para 

casa, voltar a dormir. 
- Quer que eu conte o que ele fez? – Angellore perguntou, fazendo com que 

Celebriant a encarasse e desse um sorriso debochado. 
- Se isso vai fazê-lo sentir-se pior, pode falar. 
 
E, sem dizer mais nada, a mulher jogou o pó de flú na lareira, sumindo em 

segundos. Angellore sorriu. Como tinha achado alguém tão parecida e tão 
diferente dela mesma ainda era um mistério. 
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Capítulo Oito – Covil 
 
Angellore novamente colocava todos os feitiços para enganar Alric, caso 

seu queridíssimo irmão resolvesse entrar em seu quarto e, atrás da janela, saía ao 
encontro de seu mestre.  

 
Olhou novamente para casa e viu que a única luz acesa ainda era a do 

escritório de seu irmão. Uma expressão de pena percorreu seu rosto. 
 
- Coitadinho de você, irmãozinho. Trabalha tanto e em breve estará em 

Azkaban... – sorriu, sádica – Uma pena, não? 
 
E, com isso, aparatou. 
 
 
Estava no que parecia ser uma adega desativada; uma pequena quantidade 

de vinho ainda podia ser avistada em uma das prateleiras.  
 
- Que desperdício! – resmungou, notando a quantidade de poeira ali.  
- Concordo, ma cherrie.  
- Merus! – falou, sorrindo ao abraçar o amigo. – Conseguiu planejar tudo?  
- Falei com o Lord sobre o plano e ao que parece, ele aprovou. Creio que irá 

designar alguns de nós após a missão de hoje. 
- Tem alguma noção do que se trata? 
- Acharam a segunda parte do artefato que roubamos há duas semanas 

atrás.  
- Onde?  
- Oxford. Como estão as coisas com nosso queridíssimo rival, Alric 

O’Ragghen?  
- Por favor. Ele mesmo se denomina Alric Roth. Se não quiser chamá-lo 

assim, chame-o de Alric O’Duck, como aquele irmãozinho bastardo dele. Mas não 
o chame de O’Ragghen. Não quero me lembrar que aquele Sr. Perfeito é meu 
irmão. – sua voz estava baixa e irritada, o que apenas fez com que Merus risse.  

- Como quiser, O’Ragghen. – provocou-a. 
 
Angellore ia retrucar quando viu a si mesma parada bem na sua frente. 

Aleena. Sua respiração parou um segundo ao vê-la e então sorriram ao mesmo 
tempo. Merus afastou-se, sabendo que as duas tinham muito que conversar.  
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Aleena aproximou-se de Angellore e estendeu os braços, tocando os da 
irmã, mantendo uma certa distância e olhando-a de cima a baixo.  

 
- Aquele desgraçado fez algo com você depois que saiu de Azkaban? 

Porque se ele pensa que por ter tirado você de lá e por ser nosso irmão ele tem o 
direito de... 

- Lyn. Pára. Calma, tá? Ele está me tratando como um irmão exemplar. 
Tirando, claro, o fato de não me deixar sair de casa. – fez uma pausa dramática e 
sorriu – Oops.  

- Você desapareceu! Eu estava na Rússia e parei de receber notícias. 
Quando voltei para cá, Moringan me contou tudo e me obrigou a usar polissuco. 
Eu assumi a identidade de uma bruxa que tem idade para ser nossa avó, ‘Llore. 
Você tem idéia do que é isso? 

 
Angellore riu.  
 
- Não. Eu estava em Azkaban. – sentindo o clima pesar entre as duas, 

Angellore sorriu – Mas não estou mais, então me conte. Você e o Moringan ainda 
estão juntos?  

- Não, não. Quer dizer, de vez em quando a gente exagera um pouco na 
bebida após alguma comemoração, mas nada sério. Ele não presta. Tá, ninguém 
aqui presta, mas e daí? Eu não quero me casar com ele, nem nada assim.  

- Faz bem. Todas as garotas da Immer da nossa época que se casaram não 
se tornaram comensais. Filhos, lar, bancar a boa esposa, torturar os elfos 
domésticos... Isso dá trabalho e a maioria delas é hipócrita o suficiente para achar 
que não podemos fazer tudo isso e servir ao Lord.  

- Eu sei, Moringan estava começando a se irritar quando eu precisava 
seduzir alguém. Ciúmes, você acredita nisso?  

 
Angellore ia responder, mas uma aparatação poucos metros atrás de 

Aleena a fez perder o fio de seus pensamentos. Aleena a olhou estranhamente e 
estava prestes a se virar para ver o que havia acontecido quando o Lord aparatou, 
fazendo com que todos se calassem e prestassem atenção nas palavras dele.  

 
Aleena afastou-se de Angellore quando foi chamada pelo Lord para fazer 

parte do grupo de reconhecimento do local, aparatando ao lado de McNair e 
Lestrange.  

 
Merus e Lionheart aproximaram-se de Angellore ao serem chamados pelo 

Lord para integrarem o grupo de ataque. Os minutos que se passavam enquanto 
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o Lord chamava Lond, Pevensie e Blanchett para o grupo de defesa, caso os 
aurores conseguissem chegar a tempo, foram os mais longos de toda a reunião 
para Angellore. Embora o comentário da ineficiência dos aurores normalmente a 
fizesse rir, a respiração de Lionheart em seu pescoço deixava sua nuca arrepiada e 
a fazia prender a respiração.  

 
- Merus, Thyago. – Moringan falou, aproximando-se dos três após falar em 

particular com Voldemort – O Lord quer que vocês dois selecionem quem será 
chamado para o plano perfeito da Cleaver. Angellore, minha cara, bela como 
sempre. Azkaban não lhe fez mal algum. – falou, beijando a mão de Angellore. – 
É uma pena não ter lhe encontrado antes, mas quem sabe possamos mudar isso? 
Aceita jantar em minha casa? 

- Moringan, mesmo se quisesse do fundo do meu coração, não poderia. 
Como vê, meu queridíssimo irmão me salvou de Azkaban achando que eu tenho 
solução. Ou seja, tenho que bancar a boa menina e ficar quietinha. Quanto menos 
sair, melhor. Creio que concordará comigo que as missões são muito mais 
importantes que um jantar, não? Ah – continuou, interrompendo-o ao ver que o 
loiro ia falar – E também não acho que seja apropriado, como deve lembrar, 
Aleena é minha irmã gêmea e sua ex-noiva, pelo que me consta. Creio que 
Azkaban não tenha me enlouquecido a ponto de confundir as coisas, não? Não 
seria nem um pouco ético da minha parte jantar à sós com meu ex-futuro 
cunhado. Já cometo tantos atos antiéticos que, dessa vez, acho melhor recusar um. 
Ah, sim... Antes que me esqueça. Não leve isso como algo pessoal, mas eu não 
suporto você, sua voz e seu jeito, mon cher. – falou com um sorriso, que para 
muitos pareceria ingênuo e amável, mas para Merus, que a conhecia há anos, era 
um sorriso repleto de ironia e ódio.  

 
Moringan mudou de expressão enquanto Angellore apresentava suas 

razões, de forma que, ao final do discurso da ruiva, o loiro praticamente 
espumava de raiva, aparatando sem sequer se despedir. Angellore virou-se para 
Merus e o encarou seriamente. 

 
- Eu espero que depois do que eu falei, você nem sequer cogite chamar o 

Moringan para o “Plano Cleaver”. 
- Assim você me insulta, ‘Llore. Estava pensando em Aleena, Lond, 

Blanchett, McFusty, Lionheart, – falou apontando para Thyago – nós dois e a 
Cleaver.  

- Dryden. Era Corvinal, mas é astuto e pensa rápido.  
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Merus começou a rir depois que Angellore mencionou o nome do 
Comensal.  

 
- Porque ele está rindo? – Thyago perguntou a Angellore. 
- Porque Michael Dryden tinha verdadeira adoração por mim e fazia tudo 

o que eu mandasse, como um cãozinho.  
- Adoração, ‘Llore? – Merus falou, parando finalmente de rir. – O homem 

te venerava. Se você ordenasse uma coisa e o Lord, outra, não duvido que ele 
acataria a sua.  

- Ah, bem, não era tanto assim, Merus, não exagere. – falou, corando, não 
pelo que Merus havia dito, mas pelos olhares de Lionheart.  

- Angellore, não me venha com falsa modéstia, sim? Você falava “Muito 
bem, Dryden” e ele se derretia todo, você falava “Você é um idiota” e ele também 
se derretia todo.  

- Agora você está realmente exagerando, Merus. – ela fingiu-se de brava. 
- Estou? Deixe-me recordar... “Você é um idiota, Dryden, não faz nada 

direito, eu quase fui estuporada por sua causa. Sabe o que isso acarretaria? 
AZKABAN!!!” , eu quase fiquei surdo com seu berro, devo acrescentar, e o que 
ele respondeu?  

- Não me lembro. – mentiu, mordendo o lábio. 
- Você está mentindo. 
- Claro que não! – fingiu estar insultada.  
- Está sim, mordeu o lábio, peste. Parece até que esqueceu como se 

controlar. 
- Azkaban.  
- Ah, sim. Desculpe. Mas já que você não se recorda, – provocou, 

ironicamente – creio que eu possa refrescar sua memória. Sabe o que ele 
respondeu, Lionheart? – falou, olhando para o comensal.  

- Hum... “Não berre assim.” ? – chutou, divertindo-se em observar as 
reações da ruiva, que corava cada vez mais.  

- Não! Ele respondeu “Por favor, Angellore, me desculpe, por favor... Eu 
faço o que você quiser, mas me desculpe” e nossa queridíssima ruiva aqui, – 
apontou para Angellore – berrou um “Me esqueça! E não me chame de 
Angellore”, completamente irritada, acho que ela estava de TPM, ou algo assim. E 
ele apenas murmurou um “Sim, DeLynx.” Ah, sim. E disse isso enquanto 
suspirava.  

- Bom. Você há de convir que uma beleza estonteante, somada a uma 
língua ferina faz um homem cometer insanidades. E sua bela amiga possui ambos 
em quantidades exorbitantes.  
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- Ora, homem. Pare de flertar com ela, já disse. – respondeu Merus, 
divertindo-se com o jeito como Thyago olhava para Angellore. 

- E vocês parem de falar como se eu não estivesse bem aqui. – alfinetou 
Angellore, irritada, aparatando em seguida, sendo seguida por Merus e Thyago.  

 
 
Aleena repassou as informações que coletara com McNair e Lestrange para 

Lionheart, Merus e Angellore, e aparatou em seguida.  
 
Angellore pegou um dos mapas entregues por Aleena e o estendeu sobre 

uma mesa.  
 
- Se esse mapa não mudou desde que foi feito, podemos invadir pela 

biblioteca. Porém, se eles fizeram qualquer alteração nessa passagem aqui, como 
bloqueá-la com alguma sala ou algo assim, vamos precisar achar uma rota de fuga 
e com isso vamos gastar mais tempo. Alguém tem alguma idéia?  

- DeLynx, McNair e Lestrange não conferiram se a planta estava correta? – 
Merus perguntou, olhando para a planta.  

- Não deu tempo, pelo que Aleena me contou. Vamos arriscar ou alguém 
tem alguma idéia?  

- Aparatar?  
- Barulho, Lionheart. Não temos como aparatar sem fazer barulho e esse 

lugar fica cheio o tempo todo.  
- Bom, então o jeito é arriscar. – Thyago deu de ombros enquanto fazia com 

que o mapa desaparecesse.  
- Esse reconhecimento foi malfeito. Falta de tempo não é uma desculpa. 

Não sei porque o Lord ainda chama McNair e Lestrange. Incompetentes. – 
resmungou Merus colocando a máscara, sendo impedido por Angellore.- Tira a 
mão do meu braço, por favor? – pediu, em um tom calmo. 

- Não. Você está louco? Estamos em meio a trouxas e não podemos causar 
suspeitas. Vamos ter que nos vestir como trouxas. – bufou, indignada.  

- Não.  
- Sim, Merus.  
- Não. 
- Merus, é a única opção plausível. 
- Não, não é, podemos matar todos eles.  
- Ah, claro. Assim quem sabe os aurores se animem e participem da 

festinha. Comprou uísque de fogo suficiente? – falou, sarcástica, fazendo com que 
Merus a encarasse, revoltado.  



 42

- Ela está certa. O que precisamos mudar? – Thyago falou olhando para as 
próprias roupas. – Acho que estamos bem assim, não?  

 
Angellore olhou de Merus para Thyago, encarando as vestes negras e 

farfalhantes de veludo que ambos usavam, prestando atenção nos bordados em 
verde e prata.  

 
- Hum... Não? Isso está o oposto extremo de bem nos conceitos deles. Vão 

parecer aberrações. – bufou, cruzando os braços e olhando para Merus. – Você 
primeiro. – falou, transfigurando as vestes de Merus em uma calça de jeans preto, 
coturnos e uma blusa que vira tantos trouxas usarem, similar ao uniforme de 
Hogwats, porém na cor verde e repetindo o feitiço na capa que Merus segurava 
na mão, transformando-a em um sobretudo de couro. 

 
Virou-se em direção a Thyago e o encarou da mesma forma que fizera com 

Merus.  
 
- Agora você. – Executou mais uma vez o feitiço, transfigurando a roupa 

que ele usava em calça de jeans e uma blusa igual a que Merus usava, porém 
preta e sobreposta a uma blusa vermelha com um leão em amarelo, sorrindo em 
seguida. – Creio que não se importa, não é mesmo grifinório? – provocou. 

- Nem um pouco, senhorita. Agora, não deveria fazer o mesmo com você? 
- Claro, é exatamente o que vou fazer.  
 
Angellore apontou novamente a varinha, dessa vez para si mesma ao fazer 

o feitiço. Suas vestes de comensal rapidamente se transformaram em uma mini 
saia plissada em xadrez verde, branco e preto, acompanhada por uma blusa de lã 
de gola alta e mangas compridas, com um corte até a altura dos seios, criando um 
decote onde normalmente não existiria. Botas pretas de salto alto e meias 7/8 
também pretas acompanhavam o visual. Assim como fizera com a capa 
sobressalente de Merus, transfigurou-a em uma jaqueta de couro no mesmo tom 
de verde da saia.  

 
- Prontos, meninos? – sorriu, ajeitando a gola da jaqueta, deixando-a 

suspensa enquanto entrava na faculdade. 
 
 
Ouviram as aparatações. Alguns aurores, incluindo Celebriant acabavam 

de aparatar na mesma sala em que estavam. Conforme os primeiros feitiços foram 
lançados, correu em direção a Celebriant, fingindo atacá-la.  
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- O moreno alto, com a camisa tipicamente grifinória. Deixe ele ir embora. – 

sussurrou ao passar perto dela, atingindo em seguida um auror com Cruciatus. 
Celebriant assentiu e pôs-se a lutar com Thyago, chegando a encurralá-lo, fazendo 
com que ele caísse no chão. O homem continuava a lutar mesmo encurralado e 
Celebriant aproveitou a balbúrdia para falar com ele. 

 
- A ruiva mandou deixar você desaparecer, então você vai desaparecer.  
- O quê? – falou, sem entender o que Celebriant queria dizer com aquilo. A 

única ruiva ali era Angellore. 
- Aparata logo. – ordenou, irritando-se com a demora.  
 
Thyago aparatou sem pensar duas vezes, segurando com força o artefato 

que viera buscar.  
 
Merus e Angellore continuaram atacando os poucos aurores, sempre 

protegendo disfarçadamente Celebriant, que fazia o mesmo com os dois. Merus 
lutava contra dois aurores além de Celebriant e estava bastante machucado. Ao 
exterminar o auror com quem lutava, Angellore começou a correr, fazendo com 
que um dos aurores que lutavam com Merus corresse atrás dela. Merus 
aproveitou a deixa e matou o outro auror, fazendo Celebriant parar de fingir na 
hora.  

 
- Quem era aquele que a ruiva mandou liberar rápido?  
- Thyago Lionheart. Ele estava com o que viemos buscar.  
- Entendo. E o plano? 
- Foi aceito. Você será a nova Chefe dos Aurores em breve, Cleaver.  
 
Celebriant olhou-o com um sorriso de satisfação no rosto, e, após acenar 

levemente com a cabeça, despediu-se de Merus, que aparatou, tendo certeza que 
Angellore daria conta do idiota.  

 
 
Angellore correu e entrou em uma sala não trancada. Parou o rosto na 

porta e ouviu alguns segundos depois o barulho da aparatação do auror. Virou-se 
em seguida, olhando ao redor e sua respiração parou por um minuto.  

 
Absorto em sua leitura, encontrava-se Halbran De Bran. Poderia não vê-lo 

há um bom tempo, mas nunca deixaria de reconhecer aquele rosto.  
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- Halbran.  
 
O homem assustou-se, largando o livro, mas pegando-o logo em seguida.  
 
- Não me assuste assim. Quase estrago um Le Goff. – ele a encarou por um 

momento – O que faz aqui, Angellore? Em trajes trouxas, devo acrescentar. 
- Por incrível que pareça, nada a ver com você.  
- Não me peça para acreditar que decidiu largar a magia e estudar em 

Oxford como uma trouxa após fugir de Azkaban. 
- Claro que não! – falou, como se a idéia fosse a coisa mais insultante do 

mundo. – Eu estou fugindo. – falou, sorrindo em seguida, como se fosse algo 
óbvio de se adivinhar.  

 
A expressão de Halbran mudou na hora. Viu-o se levantar e espalmar as 

mãos sobre a mesa, encarando-a seriamente. 
 
- Fugindo de quê em Oxford, DeLynx? 
- Ai, quanta impessoalidade, mon cher. São apenas detalhes. – ela roubou a 

taça de vinho dele. 
- Ei. – ele reclamou ao vê-la bebendo. – Isso era meu. 
- Que bom que sabe. Era. – sorriu, tomando outro gole e acabando com o 

vinho. – Bem, por mais agradável que possa ser olhar para sua cara, eu preciso ir. 
Sabe como é, matar inocentes, torturar aurores, seduzir pessoas com informações 
importantes... O de sempre. Obrigada pelo vinho. Delicioso. – falou com 
naturalidade, aparatando em seguida.  

 
Halbran ainda ficou alguns minutos absorto no que acontecera, e nem 

notou que mais alguém aparatou do lado de fora. 
 
 
Angellore aparatou novamente em seu quarto e transfigurou as roupas em 

vestes normais de bruxos, andando em passos rápidos até o escritório de Alric.  
 
Abriu as portas duplas do escritório e foi direto em direção à mesa onde 

Alric deixava o uísque de fogo e outras bebidas. Pegou uma garrafa e saiu, em 
direção ao seu quarto, sem dar explicações ao irmão.  
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Capítulo Nove – Cicatrizes abertas e novas curas 
 
Estava novamente bêbada. Sabia disso. Sabia que estava ficando mais a 

cada gole que dava, virando a garrafa diretamente em sua boca, sem sequer se 
preocupar com copos, etiqueta e toda aquela bobagem. Estava mal, muito mal.  

 
Encontrar Halbran em Oxford não lhe fizera bem algum. O homem estava 

maravilhosamente bem. Todos os planos e sonhos que ele sempre lhe 
confidenciara, aparentemente estavam sendo realizados depois que se separaram. 
E o que ela havia feito? Nada.  

 
Ah, sim! Claro. Havia matado trouxas e aurores estúpidos. E havia sido 

presa. Com certeza a forma como decidira passar seus dias: trancafiada em uma 
cela em Azkaban.  

 
Nisso agradecia ao seu irmão: o homem fora tolo o suficiente para acreditar 

que ela teria salvação. Sabia que ele era idiota, mas não tanto. Alric sabia que Eilis 
O’Ragghen não era uma bruxa confiável; sabia que a mãe deles era uma sonsa, 
que agia conforme lhe convinha e que o pai de Angellore havia sido comensal e 
sempre a doutrinara de forma a saber o lado certo, o lado vencedor e a considerar 
estupidez sequer tentar lutar contra o que era melhor para todos. Como ele podia 
ser idiota ao ponto de pensar que ela mudaria de idéia assim, tão facilmente?  

 
Bufou, irritada, e desceu novamente em direção ao escritório de Alric.  
 
- Quer me dizer o que... Você está bêbada! – ele acusou assim que a viu. 
- Não me venha bancar o santo, você já ficou bêbado também. E isso, meu 

caro irmão... Não é estar bêbada. É estar alterada. Vim apenas lhe comunicar que 
eu preciso e vou sair para beber. E se você me impedir, não vou hesitar em agir 
como comensal malvada novamente e te matar. Estamos entendidos? – e assim 
dizendo, aparatou, deixando um Alric furioso.  

 
O bar que costumava freqüentar antes de ser presa continuava o mesmo e 

não demorou a encontrar Merus, Lond e Lionheart. Prendeu a respiração por um 
momento ao ver Lionheart flertando com Gillian Avenger. Odiava a garota desde 
que ela tentara desmoralizá-la na Immer e o ódio não parecia ter diminuído, tanto 
quanto não parecia ter diminuído a vontade da garota em se meter onde não era 
chamada.  
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Foi até o balcão e encontrou rapidamente o barman que sempre a servia e 
pediu o que ele tivesse de mais forte no estoque. Percebeu que ele tentaria 
argumentar, mas o impediu de fazê-lo com o olhar. Não precisava de sermões.  

 
Quando ele retornou com sua bebida, entornou todo o líquido em um gole 

só e antes que pudesse pedir outro, uma mão puxou seu braço. Virou-se, 
apontando a varinha para a criatura que ousava incomodá-la, mas logo a abaixou 
ao ver Lond e Merus. 

 
- Você não vai fazer isso. – Merus falou, sem soltá-la.  
- Merus! Tudo o que eu não precisava.  
- Você está bêbada. – Lond constatou o óbvio. 
- Sim, estou, amiguinhos. E pretendo ficar ainda mais.  
- Não pretende não. – Merus falou, firme, puxando-a até a mesa onde 

Lionheart flertava abertamente com Avenger.  
- Eu agradeceria se você parasse de bancar a babá. – ela resmungou. 
- Não agradeceria não. Você sabe o que aconteceu da última vez que 

passou a beber dessa forma. – Merus constatou, inalterado.  
- Você o encontrou? – Lond perguntou um tanto quanto receoso, recebendo 

de Angellore um olhar que assustaria qualquer um.  
 
A ruiva bufou antes de responder.  
 
- Sim, Lond. Eu o encontrei em Oxford quando fingi que fugia para fazer 

um dos aurores que estavam duelando com Merus vir atrás de mim e deixá-lo 
apenas com dois: Cleaver e um outro qualquer que não conheço.  

- Ele te viu? Idiota! Ele pode te entregar e estragar... 
- Ele não vai fazer isso, Merus. Ele poderia ter me prendido ali mesmo. 

Tudo o que ele fez foi me ouvir e reclamar quando bebi seu vinho, quietinho 
como o bom moço que ele é. Patético.  

- E você se embebeda por alguém patético? 
- Alguém patético que eu amo, você esqueceu desse pequeno detalhe, 

Merus.  
- Ama? – Lionheart perguntou, entrando na história pela primeira vez.  
- Ei, eu estava falando com você. – Avenger reclamou, enfurecida.  
- Querida, o assunto agora tomou outro rumo. Se nos dá licença, poderia ir 

para outra mesa?  
- Agora? – Merus completou, girando ameaçadoramente a varinha entre os 

dedos e apontando-a para Gillian. 
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A garota o olhou assustada e acenou com a cabeça, levantando-se e indo 
para outra mesa.  

 
- Então, senhorita... Quem é esse ser patético cujo vinho você roubou e que 

aparentemente ama?  
- Halbran De Bran. Você inclusive era amigo dele, se bem me recordo, 

quando estudavam na Grifinória.  
 
Lionheart cuspiu um pouco da bebida que acabara de levar à boca e a 

olhou, assustado.  
 
- Halbran de Bran? Tem certeza?  
- Absoluta.  
- Vocês já tiveram algum relacionamento ou algo assim?  
- Começamos a namorar no meu quinto ano de Hogwarts e terminamos 

nosso envolvimento no final do meu segundo ano da Academia de História.  
- Vocês... Então você... Por Merlin! Você era a garota que ocupava o tempo 

todo dele. Sabia que era mulher! Aquela história de “Preciso estudar, logo terei 
NOM’s e NIEM’s” nunca colou comigo. – Thyago continuou, parecendo chocado.  

- Eu o aconselho a não tocar no assunto com ela. – Lond falou, com um ar 
de confidência.  

- Claro que era mulher! – explodiu Angellore - Eu não o deixava contar 
para ninguém, até mesmo na Academia ninguém sabia... 

- Eu sempre soube. – Merus implicou, mas foi devidamente ignorado. 
- E quando eu me tornei comensal ele simplesmente disse que eu não valia 

a pena, que não sabia mais quem eu era, que nunca tinha me amado, ameaçou me 
entregar para os aurores se eu não percebesse que eu não prestava, que não era 
digna de olhar para ele. Eu o odeio. 

- Você acabou de dizer que o ama. – constatou Lionheart. 
- O que não me impede de odiá-lo! – Angellore se exaltou como se falasse 

com o próprio Halbran. 
- ‘Llore... – Lond falou, com um tom quase paternal em sua voz – Acho que 

você já exagerou. Não quero vê-la novamente como antes. Você sabe que... 
- Eu sei. – admitiu Angellore, suspirando. – Eu não quero voltar para casa 

do meu irmão hoje. Eu posso...  
- Não. – Merus falou antes mesmo que ela terminasse de concluir sua frase.  
- Mas eu nem terminei de falar! 
- Mas a resposta é não.  
- Lond?  
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- Desculpe-me, Angellore. Estou de partida, tenho que estar na França em 
poucas horas.  

- Eu o odeio, Merus – falou ela, cruzando os braços. 
- Não, não odeia. Bem, tenho que ir. – falou, levantando-se – Tenham uma 

boa noite. E você... – apontou para Angellore – ...não beba mais. – falou, antes de 
aparatar.  

- Creio que aproveitarei a deixa e sairei também. Tenho que preparar as 
coisas para a viagem. Comportem-se. – falou Lond, aparatando com um aceno. 

- O que você pediu a eles? – falou Thyago, que estava olhando para o outro 
lado da sala enquanto eles conversavam. 

- Se eu poderia dormir na casa deles. – ela suspirou – Levarei esporro do 
meu queridíssimo irmão e definitivamente não quero precisar fingir ser uma 
menininha boazinha que cometeu um deslize e está profundamente arrependida 
de sua péssima conduta. Ao menos não hoje.  

- Bom... Você pode ficar na minha casa. – propôs Lionheart. 
 
Angellore o encarou por um momento antes de sorrir.  
 
- Por que não? – deu de ombros, levantando-se. – O deixarei livre agora 

para voltar a flertar com a Avenger. Avise-me quando estiver indo embora, não 
sei onde mora. – afastou-se, dirigindo-se a um grupo de comensais. Lionheart 
sorriu quando ela se afastou, sentindo o ligeiro ciúme na voz da ruiva. 

 
Seu sorriso morreu ao ver um dos comensais abraçá-la como se fossem 

íntimos. Aguçou seus sentidos tentando ouvir o que falavam.  
 
- Angellore DeLynx! Merlin, como é bom vê-la. Pensei que nunca mais a 

veria! Quase entrei em desespero quando soube que estava em Azkaban. E sua 
irmã desapareceu, não tive como planejar nada para libertá-la, mas você está aqui 
agora e... 

- Dryden. Pára. Estou tonta de tanto que fala.  
- Desculpa. Merlin! É bom demais te ver bem. – sorriu, abraçando-a 

novamente. – Venha, deixe-me te pagar uma bebida.  
- Infelizmente... – Angellore pôde ouvir a voz de Lionheart, enquanto era 

abraçada por trás – Ela está comigo e já estamos de saída. Já disse olá para seu 
amigo, ‘Llore?  

 
Ficou um tanto quanto confusa por um instante. Os braços de Lionheart ao 

redor de seu corpo, a barba roçando em seu rosto quando ele virava, o perfume 
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que o corpo dele emitia, as carícias leves e íntimas que o homem fazia em sua 
barriga... Tudo isso a fazia perder o raciocínio.  

 
- Ahn? Ah, sim... – falou, finalmente recompondo-se. - Disse sim. Dryden, 

este é Thyago Lionheart... Thy – improvisou uma forma de parecer íntima do 
homem – este é Michael Dryden.  

- Olá. – Lionheart cumprimentou com um aceno de cabeça e virou 
Angellore, sem soltá-la de seus braços. – Vamos? – perguntou, segundos antes de 
beijá-la, aparatando com ela e deixando um Dryden surpreso para trás. 

 
 

Angellore entrou no seu quarto, ainda trôpega, mas menos bêbada do que 
quando saíra do bar.  

 
O sol já brilhava atrás das cortinas grossas que decoravam a janela de seu 

quarto, porém não fazia a menor idéia de que horas eram. Lembrava-se apenas de 
ter aparatado com Lionheart e depois um grande vazio se apossava de sua mente. 
A próxima lembrança que tinha era de acordar no que imaginava ser a cama do 
quarto de hóspedes da casa do comensal e aparatar em seguida.  

 
Não tinha como negar, Lionheart havia sido muito gentil com ela 

oferecendo-se para abrigá-la por uma noite para que não precisasse bancar a boa 
menina. Sabia que parte de tal gentileza se devia ao fato de saber que bêbada, 
Angellore poderia colocar tudo em risco e contar para seu irmão sobre as missões, 
mas apesar disso e de ter ousado beijá-la, havia sido gentil. Se fosse ser sincera, 
não se importara muito com o abuso dele; no fim, até gostara do beijo.  

 
Antes que pudesse sequer pensar, duas mãos a seguraram e a ajudaram a 

deitar na cama. Virou-se, pronta para discutir com Alric, mas quem estava ali era 
outra pessoa. Deu um pulo para trás com o susto, fazendo com que a mulher 
levantasse as mãos em defesa. 

 
- Calma, Angellore. 
- Você sempre me assusta, Celebriant! – ela bufou, jogando-se na cama – O 

que está fazendo aqui, afinal? 
- Seu irmão estava desesperado, com medo que te encontrassem – ela 

sentou-se ao lado dela na cama – E mandou que eu te seguisse. E foi o que eu fiz, 
até que você aparatou com Lionheart e... Eu não sou vouyerista para ficar vendo 
certas coisas – ela deu um sorriso sarcástico ao terminar a frase. 
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- Aquilo não foi nada – Angellore disse, bufando, antes de se sentar 
novamente. – Eu não sei o que aconteceu, mas não aconteceu nada. 

- Claro – Celebriant murmurou, sorrindo ainda mais – Muito bem. Acho 
que agora posso ir. 

 
Angellore resmungou algo como “vai tarde”, mas Celebriant voltou-se 

para ela antes de abrir a porta. 
 
- Amanhã. À tarde, entre quatro e cinco horas. Não atrase a entrega. 
 
Angellore viu a mulher dar uma piscadela e sair, trancando a porta em 

seguida. Estava na hora dela dormir e se recuperar. O outro dia ia ser muito 
cheio. 
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Capítulo Dez - Planos 
 
“Quando mandar isso para O’Duck, não esqueça de enfeitiçar para que somente ele 

possa receber. Isso só pode cair nas mãos dele, nesse dia, nesse horário.” 
 
Erling suspirou e abaixou a cabeça, massageando as têmporas com os 

dedos. Aqueles dias estavam sendo horríveis. 
 
Primeiro, a fuga da comensal DeLynx, que havia praticamente sumido de 

Azkaban sem explicação aparente. Nada arrombado, nenhum auror morto no 
processo. Simplesmente sumira. 

 
Segundo, o ataque à vila trouxa, que tinha como objetivo resgatar um 

objeto desejado por Voldemort; ou metade dele, como eles descobriram depois. 
 
Terceiro, o ataque em Oxford, onde os comensais conseguiram levar a 

segunda parte do tal objeto, terminando com um saldo negativo para os aurores. 
 
O que não significava que nas outras opções tinha havido algum saldo 

positivo, ao contrário: o saldo geral foi extremamente negativo. 
 
Levantou os olhos ao ouvir um barulho. Celebriant, uma auror muito 

eficiente na opinião dele, havia entrado na sala, dirigindo-se diretamente para a 
seção de pastas e documentos, apenas cumprimentando-o com a cabeça. 

 
Um farfalhar de asas e uma bicada em seu dedo fez com que Erling pulasse 

da cadeira com o susto. Uma coruja negra segurava um envelope pardo, com seu 
nome em preto escrito em cima. 

 
Quem lhe mandaria algo assim, por coruja? Os aurores tinham métodos 

mais eficientes de mandar recados, e aquele envelope não tinha remetente. Com 
um rápido manejo da varinha, lançou todas as contra-maldições que conhecia, 
mas o único feitiço que havia no envelope era que ele só podia ser aberto por 
Erling O’Duck. 

 
Segurou o envelope e a coruja saiu voando, como se tivesse esperado até 

que Erling pegasse o envelope para sair dali. Curioso, abriu-o. Vários 
pergaminhos, fotos e alguns papéis caíram em sua mesa. Rapidamente percorreu 
tudo o que tinha lá, e, ao terminar, não podia acreditar no que recebera. 
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Levantou os olhos para a porta, sentindo-se empalidecer.  
 
- O’Duck, está tudo bem? 
 
A voz fez com que ele saísse de seus devaneios e encarasse Celebriant, que 

havia parado de mexer nas pastas e estava mais próxima dele. 
 
- O’Duck? 
 
Ainda sem dizer uma palavra, indicou a cadeira da frente da sua mesa para 

que ela se sentasse. Assim que a loira o fez, entregou o que havia recebido para 
ela, que pareceu intrigada. 

 
Erling suspirou e encostou-se na cadeira, olhando para o teto agora. Não 

podia ser verdade. Ele havia jurado que não fazia a mínima idéia... 
 
- Recebeu isso agora? – a voz dela tremeu. 
- Foi – ele voltou os olhos para a mulher, sem dizer mais nada. 
- Só pode ser mentira. Você mesmo disse que ele negou qualquer 

envolvimento! 
- Sim, eu disse. Mas se isso fosse apresentado num júri, ele seria preso. São 

provas muito conclusivas. Não teria nem como se defender. 
- Então... porque ele mentiria para você? – Celebriant aproximou-se da 

mesa – São irmãos, não são? Ele é o chefe dos aurores... 
- Acha que não sei disso? Porque acha que estou tão nervoso? – falou ele, 

aumentando o tom de voz. 
- Desculpe, não quis lhe ofender. – ela afastou-se novamente e Erling 

suspirou. 
- Desculpe-me, Cleaver. Estou nervoso. E acho que vou conversar com ele. 

Agora, por sinal. 
 
Erling levantou-se, juntando tudo o que tinha recebido. Se Alric tivesse 

tido coragem de mentir para ele... não sabia nem o que faria. 
 
- O’Duck, espere. 
 
Ele estava na porta já, mas virou-se ao ouvir a voz temerosa de Celebriant. 
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- Pense um pouco. Temos que averiguar primeiro. Estará sendo precipitado 
se for logo o acusando. Ele vai negar mesmo que, o que eu não acredito, esteja 
envolvido! 

- Você realmente acredita que ele não tenha ajudado DeLynx a sair de 
Azkaban? – ele disse e voltou para dentro, aproximando-se dela e observando 
atentamente o rosto da mulher, que se contorceu numa expressão de 
incredulidade. 

- É claro que sim! Roth nunca ia fazer isso. Ele não se arriscaria a fazer uma 
coisa dessas, não conhece seu irmão? 

 
Erling fechou a porta da sala com um movimento da varinha e aproximou-

se de Celebriant, quase sussurrando ao falar. 
 
- O que sugere, então? 
- Vamos seguir com os procedimentos padrão; conseguir o mandato e 

revistar a casa de Alric. Ele não fez nada, tenho certeza que não haverá problema. 
 
Erling coçou o queixo, pensativo. Ela estava certa. Se seguissem com os 

procedimentos padrão não haveria margens para erros e então poderiam ter 
certeza que Alric era inocente, como ele queria tanto acreditar. 

 
- Está certo. Consiga o mandato para hoje à noite, Cleaver. Não vou 

comentar nada com meu irmão, até porque, o protocolo não permite que 
interroguemos o suspeito assim, sem nem ter sido acusado – ele colocou a mão no 
ombro da mulher e sorriu - Tenho certeza que estamos fazendo a coisa certa. 

 
Celebriant assentiu e estava virando-se para sair quando Erling lembrou de 

algo e chamou-a novamente. 
 
- Chame dois aurores para nos acompanhar e... consiga uma poção da 

verdade. Por via das dúvidas. 
 
A loira saiu às pressas, deixando um Erling arrasado para trás. 
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Capítulo 11 – Sedução, traição e vingança  
 
Ulrich suspirou e bateu na porta da casa suavemente. A casa era grande, 

mas modesta. A parte mais surpreendente era a porta espelhada, onde ele se 
olhava agora. Arrumou um pouco os cabelos bagunçados, mas estava bem, apesar 
de ainda vestir roupas de luta e, graças a isso, chamar a atenção de alguns trouxas 
das redondezas. 

 
A porta abriu-se, aparentemente sozinha, e ele deu um passo para trás, 

temeroso. Logo percebeu que um elfo doméstico abrira a porta e esperava 
pacientemente ele entrar. Um pouco envergonhado, entrou na sala, entregando 
seu pesado sobretudo ao elfo, que o guardou e pediu para ele o seguir até onde ela 
estava. 

 
Desde a primeira vez que a vira no QG dos aurores não conseguira 

esquecer os cabelos loiros e os olhos negros da mulher. O jeito que andava, que 
falava e que agia inspiravam uma inocência e uma malícia inebriantes. A mulher 
era um enigma. E Ulrich adorava enigmas. 

 
O elfo deixou-o na frente de uma porta de mogno trabalhada e saiu. Antes 

mesmo de ele bater na porta, ela se abriu e ele sorriu ao vê-la sorrindo. 
 
- Que bom que veio – a voz dela saiu calma e doce. 
 
Ulrich entrou e Celebriant fechou a porta, voltando-se para ele. 
 
- Sente-se – ela indicou um sofá negro do lado oposto. 
 
Ele se encaminhou até lá e a loira acompanhou-o. Sentiu um aroma crítico 

no ar e percebeu que era o perfume dela que enchia seus pulmões. Quando os 
dois se sentaram, ela rapidamente virou na direção dele, segurando em suas 
mãos. O estômago dele revirou. O toque macio das mãos dela... 

 
- Ulrich – ela tomou um ar preocupado e abaixou o rosto, fazendo com que 

ele se aproximasse mais – Eu estou com um grande problema. 
 
Ele sentiu o coração apertar. Amava-a e precisava tirar aquele olhar do 

rosto dela. 
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- O que aconteceu? – ele apertou as mãos dela levemente – O que eu posso 
fazer por você? 

 
Ela levantou o rosto, mas não estava chorando e nem tinha um ar triste. 

Continuava parecendo preocupada e ao mesmo tempo certa do que iria pedir. 
 
- Sei que nos falamos apenas no QG e que nunca tivemos conversas a mais, 

mas sei também que sinto muito carinho por você, desde que o vi pela primeira 
vez, Ulrich – ela sorriu e entrelaçou os dedos dela nos dele – O que vou te pedir 
não é fácil, mas você é o único em quem posso confiar. 

 
Ele assentiu e sentiu uma felicidade enorme invadi-lo. Ela gostava dele e 

confiava nele. 
 
- Roth está sendo acusado de ter ajudado a comensal DeLynx a fugir. 
- Roth? Mas... como? 
- O’Duck recebeu provas hoje que o condenariam em qualquer júri. Ele me 

mostrou. Você e Beoulve vão conosco hoje à noite revistar a mansão dele. 
- Uau – ele resmungou, friamente – É isso que você quer que eu faça? Quer 

que eu o ajude? 
 
Um sentimento de raiva e posse perpassou por ele. Não eram somente 

ciúmes, era ódio. 
 
- Você o odeia? – ela encarou-o, interrogativa. 
 
A pergunta fez com que ele se levantasse, irritado. Odiava-o sim, por ele 

ter ousado tocá-la, ousado usar a mulher que ele amava. As mãos de Celebriant 
tocaram levemente seus ombros, virando-o de modo que ficassem com o rosto a 
centímetros um do outro. Encararam-se por alguns segundos e então ela o 
abraçou. 

 
- Ajude-me a destruí-lo – ela sussurrou no ouvido dele, mordiscando-o de 

leve no lóbulo – Ele ajudou DeLynx a fugir de Azkaban e ela está no quarto três 
da ala leste – ela beijou o pescoço agora e Ulrich fechou os olhos – Você vai 
disfarçar um pouco e vai até esse quarto, onde ela se deixará ser estuporada. 

 
Ulrich afastou-se devagar, encarando-a longamente e segurando os ombros 

dela com as mãos. Um lado dele tentava avisá-lo que aquilo estava errado, mas o 
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outro lado, muito mais forte, mostrava que finalmente poderia tê-la somente para 
ele. Sorriu, malicioso. 

 
- E o que eu ganho com isso? 
 
Foi a vez dela sorrir com malícia e se aproximar dele, enroscando seus 

braços no pescoço dele. 
 
- Prometo ser generosa, Ulrich. Muito generosa. 
 
Ele beijou-a vorazmente e ela correspondeu, agarrando-o mais ainda. 

Antes que conseguisse pensar, segurou-a no colo e deitou-a no sofá, deitando-se 
por cima dela. Uma urgência percorria o corpo dele: precisava dela. Ela afastou-o 
um pouco e encarou-o. 

 
- Então isso é um sim, Lopez? – a voz dela saiu um pouco sufocada e baixa, 

mas ela estava feliz. 
- Para você não existe a palavra não. 
 
Ela sorriu, triunfante, e voltou a beijá-lo. 
 
 
Começava a ficar escuro, e ela sabia que a qualquer momento Celebriant 

apareceria para executar o plano. Trocou de roupa, colocando vestes negras que 
deixassem parte da marca a vista. Precisava fazer com que tudo desse certo e 
acreditassem nela.  

 
Apagou as luzes do quarto, ficando apenas com a varinha acesa enquanto 

observava pela janela. Com um sorriso, viu Celebriant aparatar ao lado do 
bastardo, de um homem que não conhecia e do auror que a colocara em Azkaban. 
Seu sorriso morreu ao vê-lo. Quantas missões não perdera por causa desse idiota? 

 
Acendeu novamente as luzes quando os quatro entraram na casa e sentou-

se, esperando que um deles aparecesse por lá.  
 
 
Duas batidas baixas na porta e ela foi aberta, sem nem esperar seu 

comando. O elfo entrou correndo no escritório, parecendo terrivelmente 



 57

amedrontado. Alric odiava ser interrompido quando tratava de assuntos sérios do 
ministério. 

 
- O que foi elfo? Porque está desse jeito? 
- Senhor... três senhores e uma senhorita o esperam na sala de estar senhor. 
- Quem são? 
- Um deles é o senhor O’Duck. 
 
Erling estava ali? Fosse qual fosse o motivo, o elfo sentira-se intimidado 

pelo irmão, coisa que nunca acontecera nas outras vezes. Aproveitaria a visita 
dele para comentar sobre o que ele descobrira sobre o objeto que Voldemort 
detinha. Só não imaginava quem seriam os outros dois senhores presentes. 

 
Desceu as escadas e dirigiu-se até a sala de estar. Não se surpreendeu ao 

ver que os outros dois senhores eram dois aurores. Conhecia-os de vista e eram 
muito eficientes. A mulher, não poderia ser outra, era Celebriant. Angellore fizera 
questão de lembrá-lo do vexame que passara com a mulher, mas ele a 
cumprimentou friamente. Ela parecia extremamente preocupada, como se 
quisesse lhe falar algo, mas não podia. 

 
- Uma excursão até minha casa? A que devo tanta honra? – ele disse, 

sentando-se e fazendo sinal para os outros fazerem o mesmo. 
 
Erling e Celebriant sentaram-se também, mas os outros dois aurores 

continuaram em pé. 
 
- A situação a que viemos não é nada agradável, Alric. Não nos entenda 

mal... É só... São só... Bom, olhe você mesmo – Erling estendeu um pergaminho 
assinado pelo ministro, parecendo envergonhado. 

  
Alric leu e sentiu o coração parar. Seus olhos rapidamente recaíram em 

Celebriant, que tentava dizer alguma coisa com os olhos para ele. 
  
- Um mandato para revistar a minha casa a procura da comensal DeLynx? 

– ele voltou-se para Erling – O que isso significa? Eu já não havia conversado com 
você, Erling? 

- Eu recebi provas hoje à tarde. Provas que mostram você retirando 
DeLynx de Azkaban. Como eu confio em você, resolvi não fazer alarde e só 
peguei o mandato. Segui o protocolo. 
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Alric sentou-se, arrasado. Tentou não transparecer preocupação, mas 
Angellore estava na casa. Olhou novamente para Celebriant, que parecia tentar 
acalmá-lo. Quem sabe ela não estava sabendo disso antes e não tinha avisado 
Angellore? 

 
- O que estão esperando? – ele resmungou, irritando-se, e os dois aurores, 

reconhecidos agora como Beoulve e Lopez, saíram cada um para um lado.  
 
 
“Lembre-se: deixe que ele a estupore. Ele vai seguir com o combinado.” 
 
Angellore sorriu para o homem que a encarava.  
 
- Creio que agora você tenha que me estuporar, certo? – falou, como se não 

se importasse de ser pega novamente.  
 
O auror apontou a varinha para ela e novamente sentiu o feitiço tomando 

conta de si, fazendo-a perder a consciência. Em seguida, conforme o combinado, 
seria levada para a sala, provavelmente pelo auror que a estuporaria e pelo outro, 
que a prendera há seis meses atrás e, tomando uma poção adulterada para não 
incriminar Celebriant, trairia a confiança de seu irmãozinho, contando tudo o que 
ele fizera para tirá-la de Azkaban.  
 
 

Os minutos se arrastaram. Alric torcia para que Angellore tivesse se 
escondido. Celebriant parecia extremamente preocupada e Erling estava tenso. 

 
Ouviu um barulho na ala leste da casa. Ele levantou os olhos, tenso, para as 

escadas e sua boca entreabriu-se. Desacordada, Angellore vinha levitando atrás 
dos dois aurores. 
_____________________________________________________________________ 
 

Angellore sentiu um formigamento no corpo e uma voz conhecida em sua 
cabeça: “Seja você mesma. Não precisa mais fingir bondade. Você não me conhece.” 

 
- DeLynx, que bom que acordou. 
  
O olhar de Celebriant estava firme, a voz parecia nervosa, mas era tudo 

fingimento. Ela era boa nisso. Angellore revirou os olhos e deu um sorriso cínico. 
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- Bom para mim. Péssimo para vocês. 
 
Os dois aurores que a pegaram ainda estavam ao lado dela, de modo que a 

visão da entrada da casa era tampada por eles. Quando os comensais entrassem 
por lá, não seriam vistos por Alric ou Erling. Celebriant pensara em tudo.  

 
Antes que Angellore pudesse retrucar, uma poção foi virada em sua 

garganta pelos dois aurores ao seu lado, fazendo que ela quase se afogasse. 
Tossindo um pouco, encarou Celebriant, que estava agachada na sua frente. 
O’Duck postou-se ao lado da mulher, que levantou-se. 

 
- Responda: como saiu de Azkaban? – falou o bastardo, muito mais sério 

que o normal. 
 
Sentiu uma vertigem enorme quando ele lhe perguntou. Seus olhos se 

esfumaçaram, mas ela sabia que era assim que iria se sentir com a poção da 
verdade alterada.  

 
“Não se preocupe... você pode dizer o que quiser com essa poção... mas seja objetiva, 

senão eles vão desconfiar.” 
 
- Alric me tirou de lá. 
- Sabe porque ele fez isso? – ele fez uma pausa dolorida e Angellore quis 

rir. 
- De acordo com ele, porque achava que eu tinha salvação. 
 
Virou o rosto e encarou o irmão, que estava sentado no sofá, a fitando com 

ódio. 
 
- E ele achou mesmo que eu tinha, não é Alric? Eu nunca ia aceitar mudar 

de lado, eu sou fiel ao meu Lord! 
 
Angellore deu uma risada debochada e voltou os olhos para Erling. 
 
- Então recebeu minha encomenda, bastardo? – ela viu pelo canto do olho 

Alric se levantar e ser impedido por Celebriant de se aproximar dela – Pois é... 
Alric deixou-as muito à mão. Quando as achei, vi que precisavam chegar nas suas 
mãos. 
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- Foi você que me mandou, então. E porque? Azkaban é melhor que essa 
mansão? – perguntou sem entender os motivos da comensal. 

 
A marca ardeu em seu braço. Os comensais estavam entrando. 
 
- Claro que não! – respondeu com um sorriso - Foi bom conversar com 

vocês, até mais! 
 
Angellore viu o auror de cabelos pretos e curtos que a prendera em 

Azkaban voar com o feitiço que recebeu de Thyago e bater em uma parede. O 
auror que a estuporara momentos antes e O’Duck foram rapidamente 
estuporados por Aleena e Merus, enquanto Thyago a desamarrava sem ajuda de 
feitiços. Alric ainda resistia, assim como Celebriant, mas foi estuporado por 
Merus também, fazendo com que a loira parasse de lutar e se aproximasse deles. 

 
- Engenhoso, Cleaver. E não é que deu certo? – Merus disse, encarando-a. 
- Engenhosa foi Angellore. Acabou com o próprio irmão em menos de 

cinco minutos. Foi melhor do que eu esperava. – ela sorriu, triunfante. 
- Pobre Alric – Angellore suspirou falsamente. 
- Agora vão... mas antes – Celebriant dirigiu-se para onde estava lutando 

com o comensal antes de parar de fingir – Angellore, faça uma boa ação e me 
estupore, sim? 

- Com prazer, ma cherrie. 
 
O jato vermelho atingiu a loira no peito e Angellore sorriu, triunfante. 

Estava livre. 
 
 
Angellore sentou-se em um sofá negro de couro e roubou o cálice de 

absinto que Merus trazia, enquanto Aleena, Lond, Blanchett e McFusty dirigiram-
se para o outro lado, buscar mais uísque de fogo. 

 
- Isso era meu, sabia? – ele falou, chocado. 
- Estou cansada de ouvir essa frase. – deu um sorriso insuportavelmente 

irônico e bebeu todo o conteúdo de uma só vez, devolvendo-lhe o cálice.  
- Feliz? – perguntou, sentando-se ao lado dela.  
- Não. Mas ficarei assim que colocar isso aqui no céu. – falou olhando para 

a Marca e referindo-se ao feitiço que a reproduzia em ataques. – Algo em mente?  
- Não, mas o Lord deu carta branca.  
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- Carta branca para...? – Lionheart perguntou sentando-se ao lado de 
Angellore e encarando a ruiva e Merus.  

- Comemorar o sucesso do plano. – falou Angellore, olhando de Thyago 
para seu próprio ombro, onde a mão do moreno acabava de pousar – Será que 
você poderia fazer o favor de retirar sua mão do meu ombro? – perguntou, 
tentando não deixar transparecer o nervosismo por estar tão perto dele.  

- Depois de tudo que passamos ontem você tem coragem de me pedir isso, 
‘Llore? Tsc tsc... – ele fingiu uma expressão de decepção ao falar. 

- Depois de tudo que aconteceu ontem? – Merus falou com um sorriso 
zombeteiro. – Bem, deixarei os dois à sós.  

- Não é nada... – vendo que Merus não a escutava mais, afastou-se de 
Lionheart e o encarou furiosa – Porque você disse isso? Não aconteceu 
absolutamente nada ontem.  

- Não? – ele aproximou-se de Angellore, fazendo uma voz sensual – Tem 
certeza disso, Ginger?  

- Ginger? Desde quando lhe dei tal intimidade? – ela disse, ficando 
vermelha de ódio. 

- Desde ontem. – implicou.  
- Pare com isso, Lionheart. Vamos, temos uma comemoração. – disse 

levantando-se e fingindo acreditar que encerrava o assunto com isso. 
 
Merus passou instruções sobre onde eles iriam atacar e Angellore aparatou, 

seguida de Lionheart. Assim que percebeu onde estava, olhou ao redor e 
encontrou apenas Lionheart.  

 
- Eu fiquei louca ou ninguém mais aparatou? – perguntou parando em 

frente a Lionheart. – Que sorrisinho é esse, Lionheart?  
- Bem... Se conheço bem o Merus... 
- ... Ele mandou ninguém nos atrapalhar. – Angellore completou. – Eu te 

mato, Lionheart. – falou, sacando a varinha.  
- Não, não... Vamos fazer isso com um trouxa. Muito mais divertido. – 

Thyago respondeu, abaixando a varinha de Angellore displicente, sem medo da 
ruiva enfeitiçá-lo. 

- Você não presta, sabia? – perguntou, com seu típico sorriso irritante. 
- E você me adora justamente por isso. Pronta? 
- Sempre.  
 
Lionheart sorriu e puxou-a para si pela cintura, beijando-a após ouvir a 

resposta. Angellore tentou resistir, porém não conseguiu, enlaçando-o pelo 
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pescoço enquanto era empurrada até uma árvore; o beijo cada vez mais intenso. 
Ao esbarrar na árvore, recobrou sua consciência e afastou-se de Lionheart.  

 
- Porque você fez isso, seu desgraçado? 
- Porque eu perguntei “pronta” e você disse “sempre”.  
- Eu estava me referindo ao ataque!! – Angellore praticamente gritava e 

quando finalmente o encarou, soltou um grito abafado de frustração antes de 
prensá-lo contra a parede e voltar a beijá-lo.  

 
Afastou-se de Lionheart em seguida e voltou a pegar a varinha guardada 

em um dos bolsos da capa.  
 
- Anda, Lionheart. Vai ficar aí parado ou vai vir comigo aterrorizar a vida 

de alguns trouxas? – vendo que ele não se mexia, ela completou – Ei, vai ficar aí, 
que nem um idiota?  

 
Sem olhar para trás, Angellore se dirigiu a uma casa.  
 
- Alohomora.  
 
A porta branca de detalhes azuis abriu-se e logo em seguida, gritos de 

terror puderam se ouvir na pacata rua londrina. Momentos depois, duas figuras 
em capas pretas, capuzes e máscaras saíam da residência, desaparecendo com um 
estalido na rua, que voltava à sua normalidade, porém com uma gigantesca 
caveira verde de onde uma cobra saía sibilando e tremeluzindo no céu enevoado. 
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Capítulo Doze – Vitória, problemas e conquista 
 
Sentada na cadeira de Alric, Celebriant mal podia conter sua felicidade. A 

sala parecia agora menos aconchegante do que um dia parecera com Alric sentado 
naquela cadeira, mas nada que não pudesse melhorar. Pensando nele, sentiu um 
leve sorriso formar-se em seus lábios.  

 
Lembrou-se do dia seguinte a prisão, em que ela chorara tanto a ponto de 

fazer com que Erling sugerisse que ela repousasse, e tentando "consolá-la", 
mostrando que ela não estava errada em sugerir a busca na casa de Alric. Quando 
chegara em casa, Ulrich a esperava, para comemorarem juntos o sucesso do plano. 
Apesar do homem mal saber direito o que fizera, Celebriant estava feliz que podia 
ter alguém com quem... contar.  

 
A porta do QG abriu-se e Erling entrou por ela, fazendo com que Celebriant 

tomasse um ar mais sério.  
          
- Srta. Cleaver, desculpe a intromissão, mas eu preciso falar-lhe. 
- À vontade, O'Duck. Sabe muito bem que não precisa pedir permissão para 

falar comigo. 
          
Ele sentou-se de frente para ela, parecendo preocupado. 
          
- Tivemos um sério problema ontem à noite. 
          
Celebriant sentiu uma raiva invadi-la, mas respirou fundo e se controlou. 
 
- E eu não fui avisada? – sua voz saiu tão doce que impulsionou Erling a 

continuar. 
- Na verdade, não é realmente algo da nossa jurisdição, mas como auror 

qualificado, acredito que possamos intervir.  
- Prossiga – ela murmurou, aproximando-se da mesa.  
- Lembra-se do Lofts, que ocupava o cargo de Chefe do Departamento de 

Biblioteconomia do Ministério, na administração das obras raras e sigilosas?  
- Claro que sim. Um homem realmente profissional – ela disse, dando um 

aceno com a cabeça em afirmação.  
          
A grande verdade era que aquele homem havia ajudado-a, e muito, a 

conseguir informações para os comensais, quando ainda não tinha esse cargo.  
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- Ele foi... bem, ele morreu ontem à noite, parecendo ter tido um ataque 
cardíaco fulminante. Todos os testes para poções de envenenamento deram 
negativo, e nenhum feitiço foi jogado nele.  

- Certo – Celebriant encostou-se na poltrona.  
          
Aquilo sim era um problema. 
          
- Na verdade, o que vim sugerir, é que sabemos que esse cargo é perigoso, e 

devemos escolher alguém de confiança – Erling parecia extremamente convicto do 
que dizia.  

- Está dizendo que quer que interfiramos no processo de escolha do 
Ministério?  

- Sim e não. Acho que devemos conhecer o novo administrador e ver se ele 
realmente é honesto e de confiança.  

          
Celebriant parou. Realmente... ela precisava ver o quão corruptível era esse 

novo Chefe do Departamento de Biblioteconomia do Ministério. 
          
- Hum... tem razão, O'Duck. Verei o que fazer. Já escolheram o substituto? 
- Sim. Chama-se Ethan Kennicot. 
- Assim que possível irei conversar com ele. Veremos se ele eqüivale ao seu 

antecessor.  
          
Erling deu um sorriso amarelo e levantou-se, pronto para sair, mas 

Celebriant chamou-o de volta. 
          
- Erling... quanto à... à... – ela suspirou falsamente, dando um ar sombrio a 

seu rosto – Alric? 
          
O homem voltou-se para a porta, mal ousando encará-la. 
          
- Será julgado. Não há nada que possamos fazer agora.  
- Nada? – ela murmurou com um fiapo de voz. 
- Nada. Você é a nova chefe dos aurores. Pense no seu trabalho agora e 

esqueça Alric. Ele vai pagar pelos erros dele. 
          
E, sem dizer mais nada, ele saiu da sala, fechando a porta. Celebriant sorriu, 

triunfante. Alric finalmente estava fora de ação. Ele seria condenado e ela 
continuaria ali, sentada na cadeira que um dia fora dele. Pobre, pobre Alric. 
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A sala continuava parecendo uma bagunça, apesar do dono ser outro. 

Celebriant não notou diferença nenhuma no lugar, exceto, quem sabe, as cadeiras 
no lugar e as escadas fora do lugar. Olhou em volta, procurando Kennicot. 
Ninguém o havia visto, além do Ministro da Magia, portanto não tinha uma 
descrição física do homem.  

 
Ao ver um bruxo ao longe, teve a certeza absoluta de ser quem procurava. 

Aproximou-se dele, que estava concentrado em alguns papéis e nem notou sua 
presença. Poderia tê-lo matado ali mesmo que ele nem teria se mexido.  

 
Fez um barulho com a garganta, fazendo o homem pular da cadeira e 

encará-la, assustado. 
  
- Bom dia, Kennicot. Meu nome é Celebriant Cleaver. Sou a Chefe dos 

Aurores. 
- Bom dia, Srta. Cleaver. – ele murmurou, levantando-se e ajeitando os 

óculos para cumprimentá-la.  
          
Celebriant não deixou de perceber que ele a olhara de cima abaixo antes de 

estender-lhe a mão. 
          
- Vim apenas conhecê-lo. Seu antecessor era um grande amigo, que me 

ajudava muito em algumas pesquisas que tive que fazer graças ao meu trabalho.  
- Ajudarei no que puder, senhorita, desde que isso seja possível.  
          
Celebriant não gostou dele. Sentia a honestidade em cada palavra 

pronunciada. 
          
- Esse é um cargo de responsabilidade e muito perigoso... sabe disso, 

Kennicot? 
          
O homem empertigou-se, sorrindo para ela. 
          
- Não me deixarei seduzir por nenhum galeão que possam me oferecer. Esse 

lugar é sigiloso, e assim também eu o serei. 
- Ah, claro. Que bom saber disso – ela resmungou, sorrindo bondosamente – 

Fico contente que o ministro tenha escolhido alguém à altura.  
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Ele apenas fez um aceno com a cabeça, desviando o olhar dela. Não gostou 
do homem e sentiu que o sentimento era recíproco. Teria que dar um jeito de tirar 
essa honestidade dele, se quisesse alguns documentos dessa sala.  

          
- Bom, agora voltarei à minha sala. Qualquer coisa que precisar, sabe meu 

nome e onde é minha sala – ela disse, estendendo-lhe a mão.  
- Obrigado – ele resmungou, apertando a mão dela friamente, e virando-se 

para os papéis que olhava antes dela chegar.  
          
Sentindo-se frustrada, saiu da sala. Precisava conversar com Angellore. 

Aquele homem tinha um ponto fraco e Celebriant sentia que sabia qual era. E 
somente a comensal poderia cuidar dessa parte. 

 
 
Angellore estava há duas semanas estudando a rotina de Ethan Kennicot, 

desde a última conversa que tivera com Celebriant. Pela primeira vez odiava a 
morte de alguém do ministério. Lofts, mal ou bem, era fácil de ser corrompido e 
chantageado com seus vícios e pontos fracos, porém, pelo que observava, 
Kennicot seria um problema. E ela odiava problemas.  

 
Pensou em vários métodos para corromper o bibliotecário e em todos eles 

encontrava sérias falhas.  
 
 “Conquiste Kennicot ou o seduza. Faça o que for preciso! O ponto fraco dele com 

certeza é o sexo. Essas informações são vitais tanto para mim quanto para o seu Lord, 
Angellore. Ele precisa estar do nosso lado.” 

 
Lembrava-se da conversa com a loira como se ela houvesse acontecido há 

poucos minutos e bufava de irritação cada vez que pensava no jeito como ela fazia 
parecer simples.  

 
Estudou o passado de Kennicot, mandando alguns comensais menores 

investigarem os amigos e a família do homem. Alguma coisa ela tinha que 
descobrir. Celebriant lhe dissera que o sexo era ponto fraco dele, o que realmente 
era típico já que se tratava de um homem, porém não podia simplesmente chegar 
nele, jogá-lo na cama e satisfazê-lo até a exaustão para que depois conseguissem 
as informações.  

 
Por mais neutro que ele fosse, com certeza a prenderia ao vê-la, sendo ou 

não fraco quando se tratava de sexo. Se houvesse apenas alguma chance... 
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Pegou um dos relatórios que ainda não havia lido. 
 
“Ethan sempre foi desligado. Por mais que ele amasse livros e fosse estudioso, 

nunca sabia o que estava acontecendo ao seu redor. Demorava meses até perceber um corte 
de cabelo meu. Até mesmo quando a irmã foi para Hogwarts, ele só percebeu que ela já 
tinha onze anos quando não a viu em casa num dia de aula’, disse sua mãe.”  

 
Então o homem era desligado. Talvez houvesse uma mínima chance dele 

não reconhecê-la durante um tempo. Sorriu enquanto mil idéias passavam por sua 
cabeça. 

 
 
Aproximou-se dele na livraria, carregando vários livros, o suficiente para 

não enxergá-lo e, num acidente teatral, esbarrou nele deixando a pilha de livros 
cair no chão. Abaixou-se e pegou os óculos que nunca usava e que haviam caído 
no chão, dando ainda mais realismo à personalidade que deixara aflorar para se 
aproximar dele. Viu-o se abaixar, praguejando enquanto a ajudava a recolher os 
livros. 

 
- Desculpe, eu estava distraído e... – ao sentir a fala dele parar, olhou para 

cima, vendo que ele observava o decote que se instalara na blusa ao abaixar-se.  
- A culpa foi minha, eu estava com tantos livros e acabei não vendo um 

palmo à minha frente. – falou, sorrindo como a boa moça que sabia ser.  
- Ethan... Ethan Kennicot. – o ouviu dizer, apresentando-se com um sorriso 

no rosto.  
- Elize Von Haüssel. Liz. – Angellore disse, utilizando seu nome de meio e 

outro sobrenome e sorriu, pegando o último livro ao levantar-se de forma que ele 
tivesse uma visão privilegiada de suas pernas. – Bom, eu preciso pagar isso para 
começar minhas pesquisas... 

- Sobre celtas? Um tema um tanto quanto... 
- Trouxa. Sim, eu sei. Estou fazendo um estudo sobre as diferenças 

observadas entre a bruxaria celta, e a nossa e informação nunca é suficiente ao 
ponto de não buscarmos mais, certo? Até mais, foi um prazer conhecê-lo, apesar 
do esbarrão.  

 
Angellore adiantou-se, afastando dele, mas sua passagem foi bloqueada 

pelo mesmo. 
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- Espere. Você, ahn... Gostaria de tomar um café comigo? Eu sei bastante 
sobre celtas, poderia te ajudar com a sua pesquisa.  

- Hum... Bem.. Acho que mal não fará, certo? Pode ser em alguma cafeteria 
aqui por perto? Minha casa está um pequeno caos, estou reordenando meus livros 
por categorias e, dentro de cada categoria estou organizando-os em subcategorias 
e finalmente em ordem alfabética. Um trabalho danado que tirou qualquer espaço 
que poderia servir de mesa ou cadeira, mas vai valer a pena. 

- Bom, se você não se importar, poderíamos ir para minha casa, não 
conheço nenhuma cafeteria aqui por perto. Prometo que não sou nenhum louco 
assassino. – sorriu e Angellore quase respondeu “mas eu sim”, porém controlou-
se.  

- Tudo bem. Fica muito longe?  
- Não, não... É naquele prédio ali. – respondeu, apontando para o prédio 

que Angellore observava há dias. – Vamos?  
 
Assentiu e o seguiu, após pagarem os livros que comprariam.  
 
 
Repousou alguns livros sobre uma mesinha e olhou ao redor percebendo 

que possuía mais em comum com Ethan Kennicot do que pensava possuir. Se não 
fosse a honestidade absurda dele, poderia até cogitar a idéia de torná-lo um 
comensal.  

 
Afastou tais pensamentos e virou-se para ele, sorrindo.  
 
- Bela casa. Eu poderia viver aqui fácil. É muito parecida com a minha. – 

respondeu, sem mentiras. – Bem, acho que o senhor me prometeu um café, não?  
- Ah, sim! Claro! – respondeu, parando de olhá-la e dirigindo-se a cozinha.  
 
Angellore aproveitou para lançar um feitiço na saia, subindo-a alguns 

centímetros enquanto folgava a fita que prendia a blusa, abrindo ainda mais o 
decote. Sentou-se e, sem precisar pensar duas vezes, abriu os livros que acabara de 
comprar, debruçando-se na mesa de forma a exibir o decote de forma 
descontraída e casual.  

 
Quando Kennicot voltou com os cafés, observou com prazer o olhar dele 

recaindo sobre seu decote, fazendo-o perder momentaneamente a fala, sentando-
se ao seu lado, logo em seguida. 
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Estava lá há mais tempo do que havia planejado e começou a preocupar-se 
quando flertar com ele não lhe parecia mais parte de uma missão, mas sim um 
pequeno prazer. 

 
- Ethan... Me convide para jantar hoje, aqui com você. 
- Eu... 
- Agora, antes que eu recobre a consciência e aparate para bem longe de 

você e seus perigos. 
- Perigos? – perguntou, confuso, sem entender o que ela queria dizer com 

isso.  
- Sim, perigos. Você está me fazendo flertar com você e eu nunca faço isso e 

isso é motivo suficiente para achá-lo perigoso para mim. Peça-me para ficar para o 
jantar antes que eu volte ao meu juízo e nunca mais o veja.  

- Fique para o jantar. – Ethan disse, aproximando-se, roçando seu rosto no 
dela. – Fique para o café da manhã. – pediu, sussurrando em seu ouvido pouco 
antes de puxá-la para si e beijá-la como desejava fazer desde que a vira, abaixada 
na livraria catando milhares de livros.  

 
Angellore cedeu, tentando convencer a si mesma que a única razão para 

isso era a missão e que o fato de ter seduzido-o assim fácil era nada mais do que 
um objetivo alcançado com sucesso igual a qualquer outro, fosse ele de 
espionagem ou batalha. Apenas a guerra e seus deveres eram os motivos que a 
faziam permanecer naquele apartamento com ele e não a vontade absurda que 
tinha de estar com alguém como não sentia desde Halbran.  

 
Ao pensar em seu ex, afastou-se de Ethan.  
 
- Você é perigoso.  
- E você gosta de perigo, não? – perguntou, com um sorriso que, tanto 

Angellore, comensal cruel com um objetivo em mente, quanto Elize, pesquisadora 
tímida e devoradora de livros, apreciavam.  

- Estou começando a achar que sim. – respondeu, levantando-se da cadeira 
onde estava sentada, puxando-o para si até suas costas encostarem em uma 
parede repleta de livros. – Mas acho que preciso de uma dose a mais de perigo 
para poder te responder com certeza.  

 
Ethan riu, voltando a beijá-la logo em seguida, puxando suas pernas, 

fazendo com que ela o enlaçasse com pernas e braços enquanto a carregava para 
seu quarto, deixando o jantar completamente esquecido. 
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*** 
 
Assim que aparatou, Merus apareceu em sua frente, parecendo irritado. 
 
- O que aconteceu? – perguntou ela, preocupada. 
 
- Lionheart... ele desapareceu. Estava em uma missão e simplesmente 

sumiu – Merus comentou, irritado – O pior é que os aurores retiraram um corpo 
de lá e não faço idéia de quem seja, se de um deles ou de Thyago. 

 
Angellore engoliu em seco e respirou fundo. 
 
- Fui até lá, mas não encontrei nem rastro dele. Está tudo bem, Angellore? 
 
- Tudo, Merus. Só fiquei preocupada, mas ele é adulto, não? Se estiver 

perdido, ele aparece. 
 
Merus assentiu e segurou a mãe dela. 
 
- Vamos entrar? Pelo jeito, tem novidades. 
 
Angellore riu e acompanhou o homem. 
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Capítulo Treze – O novo diretor de Oxford 

Halbran estava estressado. Essa mudança de cargos, de uma hora para 
outra deixou-o de cabelo em pé. Não que não desejasse o cargo de Diretor Bruxo 
de Oxford – era um de seus maiores desejos cuidar daquela universidade – , mas 
não naquele momento. Não depois que o último diretor deixara roubar um dos 
mais poderosos artefatos da universidade, que estava sem defesa alguma, o que 
facilitou muito para os comensais. 

Quando se imaginava sendo nomeado diretor, se via sorrindo, recebendo 
uma festa de comemoração e pulando de alegria. Mas assim que o informaram, 
sentiu o peso que caía sobre suas costas. Olhou no relógio grande da sala onde 
estava e assustou-se. Tinha uma reunião com o novo chefe dos aurores que 
deveria ter começado há meia hora. 

Rapidamente despediu-se de seus colegas, que nada faziam para ajudá-lo – 
apenas queriam tirar o corpo fora dos problemas - e correu pelos corredores em 
direção à sua sala. Com um toque da varinha, arrumou-a de modo a parecer 
descontraída e nada ameaçadora. Essa reunião era muito importante para o 
antigo diretor, que, ainda tentando se manter no cargo, discutiria as formas de 
prevenção de ataques, fazendo uma lista completa dos patrimônios da 
universidade. Para ele, tornou-se também uma questão importante ao ver por 
“onde a carruagem andava por lá”. 

Deu um toque à sua secretária e ela abriu a porta, deixando o novo chefe 
dos aurores passar. Ele levantou-se, olhando para a porta e sorriu. Mas seu sorriso 
murchou e sumiu em segundos, e, no lugar dele, sentiu um ódio mortal. 

- Ora, ora. – a mulher murmurou, parecendo surpresa. 

Celebriant de Bran Cleaver. Sua prima. Chefe dos aurores. Só podia ser 
uma brincadeira. 

- Halbran de Bran. – ela falou o nome tão cinicamente, que Halbran sentiu-
se intimidado - Se eu soubesse quem era o novo diretor de Oxford, ficaria surpresa 
com o atraso, priminho. Mas que surpresa mais... agradável. 

 
Ele continuou olhando-a, incrédulo. 
 
- Já eu não posso dizer o mesmo. – ele sentou-se, irritado - Como conseguiu 

o cargo, Cleaver? 
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- Não da mesma forma que você, é claro. Como se sente apenas fechando 
um buraco? – ela disse, sorrindo maliciosamente. 

- E não foi o que você fez depois dos atos do Roth? 
- Sem implicâncias, priminho. É justamente sobre ele que vim conversar. 
- Sobre ele? Essa reunião não tinha sido marcada pelo outro diretor? 
 
A expressão dela mudou, parecendo muito cansada. Halbran continou 

encarando-a, desconfiado. 
 
- Alric é inocente – ela resmungou depois de alguns minutos. 
- Não foi o que eu ouvi por aí... E mesmo que fosse, porque viria conversar 

comigo? 
- Porque por mais que nossa implicância seja mútua, meu sentimento por 

Alric ultrapassa esse tipo de ladainha.  
 
Halbran olhou duas vezes para ela, e, antes que pudesse segurar, começou a 

rir. 
 
- E desde quando você tem sentimentos? 
 
Ele a viu respirar fundo, cruzar os braços e sorrir cinicamente. 
 
- E desde quando você se tornou tão... amargurado? 
- Não mude de assunto, Cleaver... – ele resmungou, fechando a cara 

rapidamente - Digamos que eu acredite na sua encenação... O que quer comigo? 
Não viria até aqui, pelo jeito sabendo que eu era o novo diretor, se não tivesse 
algum interesse. 

 - Claro que tenho. Uma coisa que só você pode me oferecer, infelizmente. 
 - Essa é a Celebriant que conheço. Sem delongas, o que quer? – ele se apoiou 
na mesa, entediado. 

- Uma ficha completa de todos os funcionários e ex-funcionários desse 
lugar. – ela apoiou-se também, ficando a centímetros dele. 
 - E no que isso te adiantaria para provar que ele é inocente? O que você 
realmente quer com isso, Cleaver? Não tem nada a ver com Alric. 

- Isso não lhe interessa, de Bran. – ela sorriu, encostando-se na cadeira 
agora. 

 - Não posso fazer nada por você então. Era só isso? 
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Agora foi a vez dele encostar-se na cadeira. Celebriant era uma víbora, 
alguém que não se devia confiar. Esse tipo de cena só provava que o que ela 
realmente queria era algo muito além disso. 
 

- Não pode, priminho? Então tudo bem! - ela sorriu, misteriosa, levantando-
se e dirigindo-se até a porta - Ah! Quase me esqueci! – ela voltou e segurou o 
espaldar da cadeira com as duas mãos – Seu reencontro com Angellore foi 
animador? 

 
Halbran demorou alguns instantes para entender, mas sentiu um frio na 

espinha quando percebeu o nome que ela havia mencionado. 
 

 - O... o quê disse? 
 - Oh, então é verdade? - ela deu a volta na cadeira, espalmando as mãos na 
mesa e olhando-o de perto - Achei que poderia lembrá-lo que sei mais coisas que 
você pensa, de Bran. Como esse seu último reencontro com uma foragida do 
ministério, com todas as chances de prova. - ela fez um movimento com a varinha 
e várias fotografias apareceram na mesa - Então, terei sua ajuda? 
 

Mais de vinte fotografias estavam espalhadas pela mesa. Em todas elas, 
cenas que pareciam, a quem visse, realmente íntimas. E os protagonistas da vez 
eram ele e Angellore. Ele sabia que nada demais havia acontecido: ele havia 
encontrado Angellore fugindo, conversaram dois minutos e assim, ela se foi. Como 
ia imaginar que Celebriant estaria ali, tirando fotos em momentos que pareciam 
ser muito mais comprometedores que uma simples conversa? Continuou vendo as 
fotos, sentindo raiva de Celebriant. Essa mulher, sempre! Sempre ela a estragar 
tudo! Sempre chantageando, desde que a conhecera. Sem contar tudo o que a 
família dela havia feito... 

 
-  Responda, de Bran. 
 
A voz dela tirou-o de seus devaneios no momento que lembrava de seus 

pais. Seu ódio triplicou, se é que isso era possível. Não havia outro meio. Estava 
encurralado. 

 
- Para quando precisa dessa lista? – ele resmungou, irritado.  
- O mais rápido que sua excelência, o diretor, puder. Mas eu preferia que 

fosse no mais tardar o final dessa semana.  
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 Halbran encarou-a, temeroso. O sorriso dela era de alguém prestes a fazer o 
mal. Oxford tomou conta do seu pensamento e ele tremeu. O novo diretor bruxo, 
prestes a dar informações valiosas à... bem, à alguém como ela. 

 
- O que você realmente quer com isso, Cleaver?  
 
Ela sorriu, parecendo deliciar-se com o medo dele. 

 
 - Do que está com medo, de Bran? 

 - De prejudicar Oxford por causa dos seus planos. 
- Oxford não será prejudicada, muito pelo contrário. A partir da semana que 

vem alguns aurores estarão aqui de plantão para o caso de mais alguma invasão. E 
tudo o que me passar será somente para mim e será mantido em sigilo. Após o 
uso, essa lista será queimada.  

 - Está certo, Cleaver. Mas DESAPAREÇA com essas fotos, entendido? 
- Claro, querido... mas com uma condição. 
 
Halbran sentiu novamente o frio na espinha. 
 

 - Qual? – ele perguntou, com medo. 
 -  Se eu precisar novamente de sua ajuda, a terei. Se não, essas fotos sem 
querer irão escapulir de minhas mãos. Estamos entendidos? 

- Temos um trato – ele respondeu, encostando-se na cadeira e suspirando, 
rendido. 

- Muito bem. Lista até o final da semana. Au revoir, mon amour. – falou, 
lembrando incrivelmente a mãe dela. 

 
Ele a viu saindo, e, quando ela fechou a porta, socou a mesa. A única coisa 

que ele não queria na vida era estar nas mãos de Celebriant. 
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Capítulo Quatorze – Azkaban 
 

Deu um pulo na cadeira quando ouviu uma batida na porta. Pediu que 
entrasse; quem quer que fosse, o que estaria fazendo no ministério à essa hora? A 
porta se abriu e ele encarou Celebriant, que estava com a cabeça baixa e parecendo 
muito mal. 

 
- Srta. Cleaver? O que faz aqui tão tarde? 
- Pode me chamar de Celebriant, Erling. Não há necessidade de 

formalidade à essas horas da noite. Eu estava terminando uns relatórios e então... 
 
Erling observou-a sentar-se, começando a se preocupar com a mulher. 
 
- Está tudo bem, Celebriant? 
- Não. 
 
A voz dela saiu trêmula, como alguém se segurando para não chorar. 
 
- O que houve? – ele saiu de seu lugar, dando a volta e parando ajoelhado 

na frente dela. 
- Eu... não suporto mais, Erling. – a mulher explodiu em lágrimas - Toda 

essa história, eu não consigo acreditar que ele seja culpado! Deve haver uma saída, 
algo que possamos fazer para retirá-lo de lá! 

- Celebriant, estamos fazendo o possível para isso, nós estamos com um 
ótimo defensor... – ele levantou-se, abraçando-a. 

- Dois meses, Erling! Dois meses preso naquela prisão! Ele deve estar 
enlouquecendo! – ela murmurou, encostada nele. 

 
Erling abraçou-a mais forte, comovido. 
 
- Erling, eu preciso vê-lo. – ela falou de repente, encarando-o com os olhos 

molhados. 
- Acho que isso não será possível, Celi, em Azkaban eles... 
- Eu sou chefe dos aurores que estão lá, e eu quero vê-lo! – ela soltou-se e 

disse firmemente – Eu vou, Erling. Agora. 
- A... Agora? Mas... 
 
Não deu tempo de ele terminar a frase. Celebriant saiu da sala, e Erling 

correu atrás dela. Assim que alcançou-a, segurou seu braço, mas a mulher não 
parou de andar. 
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 - Eu vou com você então. Não posso deixá-la ir vê-lo sozinha nesse estado. 
 
 Celebriant não respondeu, apenas encarou-o agradecida e os dois 
aparataram. 
_____________________________________________________________________ 
 
 - É aqui. – Erling falou, encarando a porta escura. 
 - Posso vê-lo antes? A sós? 
 - Não acho que seja uma boa idéia, Celi. Se ele não estiver com suas 
faculdades mentais no seu estado normal, o que ele não pode fazer? 
 - Ele está algemado, Erling – ela resmungou, apertando seus braços contra o 
corpo – Não acho que poderá me fazer algum mal. E ainda acredito que ele está 
são. 
 - Eu também acredito, Celebriant. 
 - Então deixe-me entrar antes. Prometo que se algo acontecer, eu saio 
imediatamente. 
 - Combinados. Qualquer coisa grite meu nome, que gritando consigo ouvir 
aqui de fora. 
 - Não será necessário, verá.  
 
 E, dizendo isso, ela abriu a porta de ferro, entrando na cela de Alric Roth 
em Azkaban. 
_____________________________________________________________________ 
 
 Então era assim que viviam os condenados à Azkaban. Alric sentia muito 
frio e as algemas em seus pulsos e pernas esfriavam mais ainda seu corpo. Ouviu 
um barulho da porta e sentiu-se enojado. Não comia quase nada desde que entrara 
ali, e a comida era muito desagradável. Levantou a cabeça para ver o que era a 
nojeira do dia quando a viu. 
  

 - Al... Alric? 
 

Por alguns instantes ele achou que estivesse sonhando. Balançou a cabeça, 
murmurando para si mesmo que ela não estava ali, que aquilo era mais uma 
alucinação provinda de seu tempo preso ali. 

  
 - Alric, eu estou aqui. 
 
 Seu coração palpitou. Ela realmente estava ali? 
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 - Celi? 

  
 A mulher sorriu, afagando os próprios braços. 
  
 - Alric! – ela sussurrou, como se estivesse saboreando o gosto da palavra, 
mas parecendo com medo de se aproximar - Você... está bem? 

 - Eu... quanto tempo? 
  
 Ele nem sabia o que dizer. Queria dizer tantas coisas, milhares daquelas que 
perpassaram sua mente nos últimos três... ou seriam dois meses? Não sabia quanto 
tempo fora, mas fora muito tempo sem nem sequer vê-la. 
 

- Quanto tempo? – ela falou, dando um passo para trás e parecendo 
terrivelmente angustiada com a situação. 

 - Sim... há quanto tempo que não nos vemos? 
 - Ah... com toda essa história, eu... eu só consegui fazer com que Erling me 
trouxesse agora... me desculpe. 
 - Erling... está aí? 
 - Está ali fora. Pedi para entrar primeiro, pois eu... queria te ver. 

 - Não queria me ver! – ele gritou, num impulso. 
 

 Alric fechou sua boca no segundo que gritou. Celebriant deu mais um passo 
para trás, se afastando cada vez mais dele. O que deu nele para gritar com ela 
desse jeito? 
  
 - Não vim antes porque estava com medo de você... ter enlouquecido! – ela 
disse, parecendo chorosa - Eu... não conseguia suportar a idéia disso! 
 - Não digas essas coisas, Celi! – ele levantou-se, com esforço, e caminhou na 
direção dela, estendendo os braços - Você me mantém são! 

 
Celebriant, ainda parecendo temerosa, saltou para trás quando ele se 

aproximou e colocou a mão a frente, com medo. 
 

 - Por que... por que se afastou?  
 

Alric finalmente percebeu o que estava acontecendo: estava amedrontando-
a. Ele deveria estar realmente sujo e assustador naquele estado. 

 
- Está com medo de mim, Celi? 
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- Eu... estou com medo de você, Alric. O pouco que lhe conheço não me faz 
ter certeza de como você está... mas depois de ter tirado sua irmã daqui e eu ter te 
chantageado eu fiquei muito mal. Achei que você estaria muito brabo comigo. 

- Mal? Eu... não entendo.  
- Me perdoe, Alric! 
 
Por alguns instantes Alric achou que estava delirando, mas logo viu que era 

real: Celebriant estava chorando. 
 
 - Por minha culpa sua irmã achou as provas e mandou para o seu irmão! Se 
não fosse por mim você não estaria aqui! 

- Não, Celi, não seja boba... eu não devia ter ajudado ela... a culpa foi 
minha... não se culpe! 
 - Mas as provas... fui quem as fez! – ela encarou-o, chorosa. 

 - Não existiriam se eu não a tivesse soltado, Celi... 
 
 Rapidamente a mulher correu em sua direção, derrubando-o no chão com a 
força que o abraçou. Apertando-a terrivelmente, Alric achou por alguns instantes 
que finalmente voltara a ficar totalmente são. 

 
- Eu não consigo não me culpar... – ela ainda resmungou, abraçando-o. 
- Não se culpe, Celi... – ele cheirou os cabelos loiros dela, sentindo uma 

felicidade crescer dentro de si -  A culpa foi minha... eu não devia tê-la envolvido 
nisso, meu... amor. 
 - Meu amor? – ela encarou-o, séria. 

 - Sim, Celi... eu te amo...  
 - Eu... também te amo, Alric...  
  
 Instintivamente ele puxou-a e beijou-a vorazmente. Sentia vontade de 
possuí-la novamente, ali mesmo, tanto era o desejo que se apossou dele ao vê-la 
ali, tão frágil e sentindo-se tão mal por culpa dele. Celebriant correspondeu o beijo, 
e, quando se soltaram, ela se afastou, parecendo confusa. 
  
 - Celi... 
 - Não, Alric. Por isso mesmo que não posso deixar de me sentir culpada. – 
ela sorriu e foi a vez de Alric sentir-se mal: era o sorriso mais ameaçador que vira 
na vida - Porque fui eu quem tramou tudo para você ser preso. 

- Co...como? O que está dizendo Celi? 
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- Isso mesmo que você ouviu, meu amor. – ela sussurrou, maldosamente - 
Eu que fiz a Angellore mandar as provas ao seu irmão, fui eu quem organizou a 
ida a sua casa e fui eu quem tramou tudo para sua ruína. 

 
Os segundos seguintes fizeram com que Alric se sentisse caindo do céu para 

o inferno. Então foi ela? Ela quem o colocara ali? Ela que há poucos segundos 
havia dito que o amava? 
 
 - Você... então você... – sua voz saiu carregada de raiva e ele encarou-a, 
delirante - VOCÊ É A CULPADA?  

- O... o que está dizendo, Alric? – disse ela, parecendo confusa. 
 
 Alric encarou-a por alguns segundos, incrédulo. Se ela estava se fazendo de 
sonsa ou era sua mente que estava lhe pregando peças, Alric não sabia, mas o 
impulso da raiva de estar preso ali foi tão grande que ele não se controlou e gritou: 
 
 - VOCÊ NÃO PRESTA, CLEAVER, VOCÊ É A CULPADA! VOCÊ ARMOU 
TUDO! 
 - Alric? – ela sussurrou, mais assustada que antes. 

 - Você armou tudo, então? Como pôde fazer isso comigo? COMO? Sua 
maldita, é VOCÊ quem deveria estar AQUI! 
 
 Novamente o rosto dela se transfigurou, e ela sorria, deliciada com a raiva 
dele. 
 

- Você está no lugar que merece, Alric, por ser um idiota de acreditar na 
bondade dos outros... principalmente na da sua irmã. 
 - VOCÊ NÃO PRESTA, CLEAVER! – ele avançou para cima dela, sem dó, e 
agarrou-a pelo pescoço - ERLING IRÁ TE COLOCAR EM AZKABAN! É ONDE 
VOCÊ TEM QUE ESTAR, VOCÊ TEM QUE FICAR AQUI! VOCÊ É CULPADA! 
TRAIDORA! 

- Alric, você enlouqueceu! – ela resmungou, tentando se soltar dos braços do 
homem - PORQUE ESTÁ DIZENDO ISSO???  

 - Você é a culpada! NÃO FINJA, sua desgraçada! 
 
 O olhar dela mudou novamente e Alric ficou atônito.  

 
- Isso mesmo, meu amor. Continue assim! – ela sussurrou, parecendo 

borbulhar de felicidade. 
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- Pare...  – ele falou, tremendo de ódio e de medo - Pare agora, Cleaver! 
Assuma o que fez! Traidora! Traidora! Você... merece MORRER! 

 
Finalmente ele sentiu a raiva dominá-lo e apertou com toda sua força o 

pescoço dela. 
 
 - Er... ERLING! – ela gritou, parecendo desesperada e gastando suas últimas 

forças. 
___________________________________________________________________ 
 

Erling sentou-se do lado de fora, numa cadeira destinada a qualquer auror 
que fosse vigiar aquela cela. Ele sabia que não havia necessidade de vigiar Alric, 
pois ele não era alguém perigoso, mas sim o ex-chefe dos aurores que cometera um 
erro besta. Pensando nisso, ele ficou vagando em suas idéias de como seu irmão 
fora tão bobo em acreditar naquela comensal. Alric era bom, às vezes até demais.  

 
Já fazia um bom tempo que ouvia apenas sussurros do outro lado da porta e 

assustou-se ao ouvir Alric gritar. 
 
- VOCÊ NÃO PRESTA, CLEAVER, VOCÊ É A CULPADA! VOCÊ ARMOU 

TUDO! 
 
Erling levantou-se, surpreso. Seria mesmo seu irmão que gritava daquele 

jeito? Aproximou-se da porta e ouviu novamente. 
 
- VOCÊ NÃO PRESTA, CLEAVER! ERLING IRÁ TE COLOCAR EM 

AZKABAN! É ONDE VOCÊ TEM QUE ESTAR, VOCÊ TEM QUE FICAR AQUI! 
VOCÊ É CULPADA! TRAIDORA! 

 
- PORQUE ESTÁ DIZENDO ISSO? 
 
A voz da mulher pareceu tão aterrorizada que Erling sentiu um frio passar 

por sua espinha. Seria mesmo seguro deixá-la sozinha com ele? Foi então que 
ouviu a frase que o deixou petrificado. 

  
- Você... merece MORRER! 
 
Erling correu para abrir a porta e chocou-se em ouvir Celebriant gritando 

por ele. Com um rápido movimento da varinha a porta se abriu, e Erling não teve 
tempo para ficar chocado: Celebriant estava nas mãos de Alric, totalmente sem ar. 



 81

Novamente movimentou sua varinha, fazendo com que o irmão voasse contra a 
parede oposta, libertando Celebriant, que caiu no chão, parecendo morta. 

 
 - Por Merlin! Celebriant! – Ele correu até ela, e virou-a. Não estava morta, 
mas seu pescoço estava muito machucado e ela respirava com dificuldade. 
 - Erling! – murmurou Alric, parecendo enlouquecido – PRENDA-A , 
ERLING! Foi ela que me pôs aqui, é ela quem deveria estar aqui! 
 - Você enlouqueceu, Alric! Sabe quem tentou matar? 
 - A mulher asquerosa que me pôs aqui, Erling, você tem que acreditar em 
mim! Ela me disse, ela me disse que foi ela quem tramou tudo, foi ela quem fez 
tudo... 
 - ALRIC! 
 
 Ao ouvir seu nome tão alto, Alric encolheu-se, assustado. 
  
 - Você está fora de si, meu irmão. Eu vou levá-la ao St. Mungus, e você, 
pense bem no que está dizendo. Essa mulher está movendo mundos lá fora para 
retirá-lo daqui e quando vem vê-lo quase é morta por você! Que tipo de 
agradecimento seria esse? 
 - Erling, eu... não queria, mas ela disse que... 
 - Se alguma coisa acontecer com ela, será mais uma pena para suas costas! E 
eu não estarei ao seu lado! 
 
 E, antes de  ele responder, Erling pegou uma Celebriant sem ar no colo e 
retirou-a dali. 
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Capítulo Quinze – A irmã esquecida 
 
 Angellore estava na casa de Merus, revendo alguns planos para recuperar 
mais um artefato a mando do Lord, quando o alarme de intrusos soou. Merus 
levantou-se, com a varinha em mãos, pronto para atacar. Dentro dos limites da 
residência não havia uma pessoa que não fossem os dois e Merus checou isso, 
aparatando em cada cômodo da casa. Quando ele estava voltando de sua ronda, 
uma mulher de cabelos negros apareceu na frente dele, sorrindo. 
 
 - Isso é o que você chama de proteção, Merus? Qualquer comensal japonês 
teria entrado facilmente nesse lugar. 
  
 Merus apontou a varinha para a mulher, lançando um feitiço, que foi 
devidamente bloqueado. Antes que Angellore pudesse sequer lançar um feitiço, a 
mulher fez com que a varinha dos dois voasse longe. 
 
 - Quanta violência! – ela levantou a manga do vestido do braço esquerdo, e 
ali, brilhava intensamente uma marca negra. – Estamos do mesmo lado, queridos. 
 
 Angellore encarou a mulher longamente, tentando entender de onde aquele 
sorriso insuportável e aquele jeito vinham. E então ela se lembrou. 
 
 - Céus! Lunne Cleaver? 
 - Finalmente! Tenho que fazer o possível para lembrar-lhes minha irmã, 
para assim vocês me reconhecerem. Que coisa mais chata! 
 - Lunne Cleaver? – Merus murmurou, parecendo menos ameaçador – Você 
não tinha desaparecido depois que terminamos Hogwarts? 
 - Não confunda, Merus. Meus pais desapareceram, Celebriant ficou por 
aqui e eu fui para o Japão. Um lugar fabuloso, para os comensais. Não tem idéia de 
quanta diversão temos por lá, enquanto trabalhamos para o Lord. 
 - Perdoe minha intolerância, ma cherrie – falou Merus, pegando sua varinha 
e conjurando bebidas – Sente-se. 
  
 Lunne sentou-se e, pegando um copo de uísque de fogo, sorriu. 
 
 - O que faz você por aqui? – Angellore perguntou, sentando-se também. 
 - Então vocês não ficaram sabendo? Oh, que coisa mais triste. Minha irmã 
está no St. Mungus. 
 - Celebriant? Mas por quê? – Angellore perguntou, desconfiada. 
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 - Parece que foi atacada por alguém em Azkaban, numa visita, pelo que 
O’Duck me informou. 
  
 Angellore começou a rir. 
 
 - Se for quem eu estou pensando, acho que eu deveria estar é pasma e não 
rindo. 
 - Não sei quem é, mas o pobre O’Duck estava desesperado, achando que 
Celizinha não passaria de hoje... e então, me mandou uma coruja, pedindo que 
alguém viesse. Como só eu existo da família dela, aqui estou. Mas, se conheço 
minha irmã, isso provavelmente estava planejado e premeditado.  
  
 Lunne levantou-se, jogando a cabeça para trás e tomando o último gole de 
uísque de fogo. 
  
 – Agora, vou atrás dela. Conversaremos melhor depois, Merus. Até mais, 
DeLynx. 
 
 E, sem dizer mais nada, saiu da sala. 
_____________________________________________________________________ 
 
 Erling andava de um lado para o outro no St. Mungus, à espera de alguma 
notícia de Celebriant. Sentiu uma mão às suas costas, e virou-se, encarando uma 
morena alta, com os olhos tremendamente verdes. 
 
 - Você é o Sr. O’Duck? 
 - Eu mesmo. E você é? 
 - Lunne. Onde está minha irmã? 
  
 A mulher não parecia nem um pouco preocupada com sua irmã, mas não 
era um desleixo, mas sim como se ela já soubesse como a mulher estava. 
 
 - Ainda não tive notícias! Esses curandeiros estão demorando demais... 
 - O que houve com ela? 
 - A senhorita sabe alguma coisa a respeito de tudo o que aconteceu por 
aqui? 
 - Não. Não a vejo há sete anos. – murmurou a mulher, olhando em volta 
tranqüilamente.  
 - Sete... sete anos? – engasgou Erling, surpreso. 
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 - Exato. Ei, você! – ela gritou para um curandeiro que passava – Preciso 
conversar com você! 
  
 Ela saiu, balançando os cabelos negros, sem nem sequer falar mais nada 
com ele. 
_____________________________________________________________________ 
 
 Lunne entrou no quarto onde estava Celebriant, fazendo uma pequena 
reverência para o curandeiro que a ajudara a entrar ali. Em Londres ainda não era 
uma conhecida comensal, então todos se desdobravam em ajudar uma mulher tão 
rica e linda como ela.  
 
 Sua irmã estava sentada, tentando retirar os vários aparelhos bruxos 
conectados a ela. O pescoço dela estava arroxeado, mas não parecia ter danos 
maiores. Assim que ela percebeu sua presença, parou o que estava fazendo e 
encarou-a. 
  
 - Estou tendo alucinações ou seria minha irmã parada ao meu lado? 
 - Prazer em vê-la também, querida. 
 - O que está fazendo aqui? – ela disse, voltando a retirar os aparelhos. 
 - O’Duck mandou uma coruja para alguém da sua família... eu fui a única 
que poderia receber seu recado.  
 - Oh, ele fez isso. – ela resmungou, parecendo entediada – Aquele homem é 
muito bom, sabe? Não é toa que é fácil de ser logrado. 

- O que foi dessa vez, Celi? Andou metida em encrenca? 
 
Celebriant começou a rir fracamente, massageando o pescoço. 
 
- Não é encrenca! Foi um plano bem sucedido, apenas isso. – ela terminou de 

retirar os equipamentos e levantou-se, espreguiçando-se. 
- Então, isso para mim se chama encrenca. – comentou Lunne, sentando-se 

na cadeira dos visitantes. 
 - Ora, Lunne, não se faça de santa. Justo você, que tem uma marca negra 
brilhando nesse braço branco. – ela falou, aproximando-se da irmã e segurando 
seu braço esquerdo. 
 - Quieta, Celi. – Lunne levantou-se, ficando rosto a rosto com a irmã, 
ameaçadora. 
 
 Celebriant deu um meio sorriso, que, em instantes, se transformou numa 
gargalhada. 
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 - Ah, os velhos tempos. – ela resmungou, alegre, enquanto soltava-se da 
irmã e caminhava até a sua cama - Enfim, o que veio fazer aqui? Com certeza não 
está aqui para visitar sua irmã doente que foi atacada por um maníaco em 
Azkaban. 

- Aproveitei a deixa para me encontrar com um antigo colega. 
- Você e seus casos amorosos – Celebriant revirou os olhos. 
- Você que não aproveita seus dotes manipuladores para esse lado. 
- Eu uso, mas com um fim, não apenas por diversão. Só sinto vontade de 

fazer se tenho algo a mais em mente. Nunca vi nenhum homem que pudesse me 
fazer sentir algo.  

- Até porque, você nunca sentiu nada, não é? 
 
Celebriant sorriu sinistramente e suspirou.  
 
- Bom, agora me deixe “acordar”, irmã. Preciso que você avise os 

curandeiros que acordei, e ao Erling também... mas comente que estou 
terrivelmente chocada e aturdida com tudo o que aconteceu. Nos vemos na minha 
casa, mais tarde? 

- Com certeza. Até mais, irmãzinha. 
 
E, dizendo isso, Lunne saiu do quarto, indo ao encontro do excelentíssimo 

senhor O’Duck. 
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Capítulo Dezesseis – A cartada final 
 
Ethan escutou a porta da biblioteca bater lentamente. Olhou para a figura 

responsável e revirou os olhos. Aquela chefe dos aurores não lhe descia na 
garganta! Desde o primeiro dia que se encontraram ele não conseguiu gostar dela. 
Havia algo de mau nela, algo que nem ele podia explicar. A mulher estava séria, 
mas Ethan notou em seus olhos um brilho de felicidade ao vê-lo ali. 

 
- Kennicott, será que podemos conversar um pouco? A sós? 
- Tem que ser agora? Tenho que terminar... 
- Agora – interrompeu ela, firme – Nesse instante, se possível. 
 
Ethan sentiu o peso das palavras da mulher. Não era um pedido, mas uma 

ordem. Temendo ser algo importante, ele levantou-se, e, com um aceno da 
varinha, colocou todas as proteções necessárias em sua biblioteca, para então 
seguir Celebriant. 

 
 Ela o levou até a sua sala e fechou a porta, trancando-a e colocando um 

feitiço de silêncio, deixando Ethan surpreso. 
 
- O que significa isso, Cleaver? 
 
A mulher encarou-o seriamente e sentou-se em sua cadeira, fazendo um 

sinal para que Ethan sentasse também. Ela respirou fundo e apoiou seus braços na 
mesa, encarando Ethan profundamente, o que o deixou mais nervoso. 

 
- Conhece a comensal DeLynx? 
 
Ethan demorou ainda alguns segundos para compreender a pergunta e 

sentiu um pouco de alívio e incompreensão invadi-lo. 
 
- Aquela que Roth ajudou a escapar? – disse ele, e Celebriant acenou 

afirmativamente – Quem não a conhece? Está em todos os jornais! 
- Conhece mesmo, então. Se eu lhe mostrasse uma foto dela, a reconheceria? 
- Mas é óbvio! 
 
Celebriant sorriu docemente e mostrou a foto tirada de Angellore ao entrar 

em Azkaban. Ethan assentiu, mostrando que a reconhecia. 
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- Então você tem ciência que essa mulher é uma comensal procurada e que 
faria de tudo para prendê-la se a visse? Ou pelo menos avisaria à mim ou a 
qualquer outro auror sobre onde ela se encontra? 

- Claro! – disse ele, entre dentes – E para quê tantas perguntas? 
- Estou me certificando de que você tem ciência que encobrir uma comensal 

fugitiva é um crime e que você poderia acompanhar Roth em Azkaban. 
- Encobrir... o que está insinuando? 
 
Celebriant respirou fundo e sorriu, aproximando-se dele. 
 
- Acho que você está encobrindo a comensal DeLynx. 
- O quê? Eu, encobrindo? Do que está falando Cleaver? 
 
A mulher balançou a varinha e uma foto apareceu na mesa, fazendo Ethan 

ficar vermelho de raiva. 
 
- Quem é essa mulher, Kennicott? 
 
Era Eliz, Ethan tinha certeza. 
 
- É minha amiga, Cleaver. E o que você pensa que... 
- Sua amiga? – a mulher sorriu e mostrou outra foto, dos dois se beijando – 

Uma amizade muito bonita, eu poderia dizer. Kennicott, chega de fingimento. 
 
Ethan sentiu seu rosto se avermelhar mais ainda ao constatar que Celebriant 

tinha lhe seguido e pior que isso, tirado fotos de sua vida íntima. 
 
- Você, sua... Você não tem o direito de se meter na minha vida pessoal, 

Cleaver! – bufou ele, levantando-se de sua cadeira e jogando-a para trás. 
 
Antes de a cadeira bater no chão, Celebriant já havia sacado sua varinha e 

feito a cadeira flutuar um pouco mais para trás. 
 
- Acalme-se, Kennicott, ou sua pena em Azkaban vai aumentar. 
 
Ethan encarou a mulher, incrédulo. 
 
- Você bebeu hoje ou é só sua loucura normal? 
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- Não me olhe com essa cara. Essa sua “amiga”, e parece-me que você sabe 
tão bem quanto eu, é ninguém menos que Angellore DeLynx, a comensal de quem 
comentamos agora a pouco, lembra-se? 

 
Ele olhou para Celebriant, chocado. A mulher estava muito calma e 

segurava as duas fotos que lhe mostrara no alto, para que ele pudesse olhar bem. 
Como, em mais de meses juntos ele não havia notado a semelhança, que agora 
parecia inconfundível, entre as duas mulheres? Ele realmente não via os jornais há 
algum tempo, alguns meses talvez, mas quando entrou no ministério ele já havia 
lido todas as notícias a respeito de Angellore e não podia ter deixado de notar que 
Eliz... 

 
Sentou-se, aturdido. O pior de tudo não era descobrir que Liz mentira para 

ele e que era na verdade alguém longe de ser boazinha, mas sim ter sido acusado 
pela chefe dos aurores antes mesmo de ter se dado conta dessa realidade. Toda sua 
vida ele pregara pela honestidade acima de tudo, mas como ia provar à Celebriant 
que ele não sabia quem ela era, se, há alguns minutos, ele havia confirmado que 
não deixaria de reconhecer a comensal? 

 
Ao encarar Celebriant pensou em porquê a mulher não os pegara em 

flagrante no dia em que tirou as fotos e porque deixara para falar apenas a sós. 
Quem sabe ela queria que ele a entregasse? Saber que Eliz havia o enganado todo 
esse tempo era doloroso, mas Ethan percebeu que, por mais que ele fosse honesto, 
estava apaixonado por ela e não conseguiria entregá-la para Azkaban. 

 
Celebriant ainda o encarava, esperando que ele falasse algo. O olhar dela 

estava diferente agora e muito mais brilhoso que o normal. 
 
- E o que espera de mim, Cleaver? 
- Eu que pergunto: o que você pretende fazer diante das minhas acusações, 

Kennicott? 
- O que eu posso fazer? Entregá-la eu não posso, pois nem sei onde ela está, 

mas também não vou negar que sai com ela, pois seria uma mentira... 
- Saiu, é? E tem algo mais que o impede de entregá-la à mim, Kennicott? 
- Claro que não – resmungou ele, impaciente – Eu só não sei como eu... 
- Kennicott, não minta. Vocês vão se encontrar hoje à noite na sua casa. Se 

realmente quisesse entregá-la e livrar a sua barra poderia fazer isso hoje. Mas não... 
você simplesmente se apaixonou pela comensal. 
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Ethan abriu a boca três vezes para responder, mas ele não tinha resposta. 
Celebriant pareceu notar isso e sorriu, levantando-se em seguida para encarar o 
homem de frente. Ela era um pouco mais baixa que ele e seu rosto brilhava como 
se tivesse conseguido um trunfo maior do que esperava. 

 
- Você a ama, Kennicott – falou ela, começando a rir – Ama! 
 
Ao vê-la rir de quase chorar, Ethan sentiu um suor frio escorrer pelo seu 

rosto. Era aquilo, mesmo sem ele saber explicar, que o deixava assustado. Aquele 
olhar maligno e o sorriso maldoso e que faziam com que ele sentisse que estava 
numa enrascada pior que Azkaban. Estava nas mãos da chefe dos aurores e ela não 
queria prender Angellore, pelo contrário, queria sim ter algo contra ele. 

 
- Acho que você já notou que não pretendo prendê-lo e muito menos 

prender Angellore. – falou ela, parando de rir - O caso é que você não tem escolha. 
Tenho provas suficientes para mandá-lo para Azkaban em duas horas. Se não fizer 
o que eu quero, você estará lá antes de pensar em dizer alguma coisa contra mim. 

- E o que é que você quer? – grunhiu ele, com ódio. 
- Acesso a tudo o que eu necessitar, você concordando ou não com o que eu 

desejo. Fui clara? 
 
Ethan assentiu, à contra gosto, com a cabeça e a mulher pareceu satisfeita. 

Sorrindo, ela sentou-se novamente, abrindo a porta com um aceno da varinha. 
 
- Está liberado, Kennicott. Até breve. 
 
E, assim, ele saiu da sala dela, sentindo-se mil vezes mais pesado e 

preocupado que em qualquer momento da sua vida. 
_______________________________________________________________ 
 
Angellore tocou a campainha, sorrindo. Soubera por Celebriant o que 

acontecera no ministério e estava louca de curiosidade para saber como Ethan a 
receberia esta noite. Não que ela não estivesse gostando dele, mas sentia agora que 
não queria que a história com Halbran se repetisse. Agora queria apenas machucá-
lo e enganá-lo, para, então conseguir o que queria. 

 
A porta abriu-se e ela encarou o homem, que parecia ter bebido muito. Os 

olhos estavam cansados e a aparência de uma pessoa que passou o dia em casa, 
depressivo. Ela abriu a boca para perguntar o que tinha acontecido quando ele 
virou de costas para ela, chorando compulsivamente. 
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Ela arregalou os olhos, surpresa. De todas as recepções imaginadas, nunca 

passaria pela sua cabeça que o homem iria chorar e ter bebido daquela maneira. 
Assim que ele se acalmou um pouco ela ousou entrar na casa e fechar a porta. Ao 
ver a movimentação dela, ele virou-se, com a varinha em mãos. 

 
 - DeLynx! – ele disse, entre soluços e levantou a varinha – Estupefaça! 
 
Rapidamente ela desviou do feitiço e amarrou-o, fazendo com que ele caísse 

no chão, sem movimentos. 
 
- O que é isso, Ethan? Que rudeza para se receber alguém como eu! 
- Você mentiu para mim! – ele gritou e Angellore se aproximou dele, 

olhando-o de cima. 
- Menti? Do que está falando? 
- Não seja cínica! Você é Angellore DeLynx, uma comensal fugitiva e... 
- Que eu saiba eu não disse em momento algum que eu não era uma 

comensal fugitiva. Eu apenas omiti o fato que eu sou Angellore DeLynx e substitui 
por um nome menos conhecido.  – ela falou, irritada - E por quê está chorando? 
Está com medo que eu lhe mate? 

 
Ethan encarou a mulher, horrorizado. 
 
- É claro que não é medo! Eu não teria medo de você! 
- Então pare de chorar e tentar me enfeitiçar para que possamos conversar.  
 
O homem respirou fundo e Angellore o soltou, rindo por dentro. Ethan 

levantou-se e sentou no sofá, parecendo um pouco mais nervoso. 
 
- O que iria fazer? Me entregar aos aurores? – falou ela, assumindo sua 

expressão de sentida. 
- Não – disse ele, seco, mas ainda com lágrimas nos olhos – Apenas me 

certificar que você sumisse da minha frente! 
- Não foi isso que eu percebi – falou ela, fingindo estar magoada e sentando-

se de frente para ele. 
- O fato é que eu... eu estou apaixonado por você. E descobrir que você é 

uma comensal não mudou esse fato. 
 
Angellore abriu a boca e fechou-a rapidamente. Quase começara a gargalhar 

ali mesmo, e isso seria muito... indelicado. Ao ver que o homem a encarava com os 
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olhos cheios de desejo e paixão, ela sentiu-se empalidecer. Nunca imaginou que 
seria tão difícil lidar com a paixão de alguém assim, que ela sentia quase a mesma 
coisa. Fácil foi conquistar o homem, difícil era agora lidar. Celebriant acertara em 
cheio novamente: o homem era totalmente influenciável quando se tratava de sexo 
e agora, amor. E Angellore precisava aprender a controlar seus sentimentos para 
conseguir lidar com ele. 

 
- Eu... nem sei o que dizer – balbuciou ela, se mostrando insegura. 
- Eu conheci um lado seu que não condiz com os motivos pelos quais você 

foi presa, eu acredito na sua inocência, eu... – ele falou, quase ficando sem fôlego. 
- Calma, Ethan. Eu... sou uma comensal sim. E tenho que lhe contar um 

segredo...  – murmurou ela, sentando-se no sofá – eu não estou apenas fugindo dos 
aurores, mas também de Você-Sabe-Quem... eu... 

- Mas então você se arrependeu de tudo o que você fez? 
 
O olhar perdido de Ethan deixou-a totalmente encantada. O homem queria 

acreditar a todo custo que ela tinha salvação e que eles podiam ser felizes juntos. 
Angellore sentiu que aquele era o momento de utilizar o homem para o que 
necessitasse para, depois, matá-lo quando não fosse mais útil. Ela virou-se para ele, 
sentindo as lágrimas escorrerem e falou: 

 
- Eu amo você, Ethan. E eu quero mudar. 
 
Ele sorriu verdadeiramente e a abraçou, feliz. 
 
- Vamos ser felizes, Angellore. E eu prometo que vou protegê-la até o fim de 

tudo. 
 
Angellore sorriu, satisfeita. 
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Capítulo Dezessete – O habeas corpus 
 
Angellore aparatou na rua escura das proximidades de Londres. Seu cabelo 

estava loiro e seus olhos azuis; não era uma grande mudança, mas pelo menos não 
estaria complicando sua própria vida ao aparecer na casa de Lunne. Claro que essa 
visita já estava planejada por Celebriant há algumas semanas e não parecia ter 
motivos para se tornar um erro. 

 
A casa dos Cleaver não era uma mansão, mas também não era pouca coisa. 

No alto da montanha a casa brilhava de tão iluminada, e os jardins estavam 
impecavelmente quentes, como o verão deixa. Havia algum tempo que Angellore 
estava na casa de Merus e não tinha o mínimo contato com Celebriant, não 
contando o último encontro há dois meses sobre Ethan e os rápidos encontros das 
lutas entre comensais e aurores.  

 
O portão abriu-se magicamente, deixando a vista o caminho até a porta da 

casa, onde Lunne esperava-a.  
 
- Prazer em vê-la, querida. Entre! Vamos tomar um chá! 
 
Angellore deu um aceno leve com a cabeça e entrou, fazendo com que 

Lunne fechasse a porta. 
 
- Em alguns segundos minha querida irmã chega, e poderemos contar as 

novidades. Aguarde na sala, logo estarei lá. – Lunne disse, dando um sorriso 
irônico e caminhando em direção ao piso superior. 

 
A casa era realmente grande e muito bem decorada (o que Angellore 

desconfiava ser coisa de Lunne), e, em cima de uma estante no meio da sala havia 
muitas fotografias. Curiosa, Angellore se aproximou. As fotos eram, em sua 
grande maioria, da mãe das mulheres, que era incrivelmente parecida com 
Celebriant, exceto pelos olhos verdes, que pelo jeito ficaram com Lunne.  

 
Assim que chegou na maior fotografia da sala, espantou-se. Por um 

momento viu Halbran de Bran, sentado ao lado da mãe de Celebriant e com as 
meninas sentadas ao lado deles.  

 
- Realmente é muito parecido – a voz de Celebriant encheu seus ouvidos e 

Angellore encarou-a – Meu pai era irmão gêmeo do pai de Halbran. E como pode 
ver, meu priminho puxou muito bem ao pai, um auror correto e audacioso.  
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- E seu pai, um comensal famoso. – murmurou Angellore, ainda olhando a 
fotografia. 

- Exato! – Lunne falou, parando ao lado das duas e encarando a fotografia – 
Ele e nossa mãe eram muito bons. Pena que desapareceram... – ela suspirou 
falsamente – Realmente uma pena! 

 
As irmãs se encararam e sorriram um sorriso idêntico, cínico e debochado, 

como se soubessem bem mais que aquilo que falaram. Angellore limitou-se a 
encarar a fotografia, imaginando e tendo quase certeza do que aconteceu entre as 
duas famílias. 

 
- Essa foi a última fotografia que tiramos antes de nossos pais sumirem. – 

Lunne falou – Que tal irmos até a sala?  
 
As três se dirigiram até a sala. 
 
- O que tem de novidade para nós, irmãzinha? – falou Lunne alegremente, 

servindo chá às três e sentando-se no sofá de couro negro. 
- Algo bem divertido para a próxima semana: Alric será libertado. 
- Libertado? – Angellore encarou-a, surpresa – Mas, como? 
- Claro! Ele era inocente, não? – Celebriant disse, sorrindo. 

 
Lunne deu uma gargalhada que fez com que as outras duas a encarasse. 
 
- Desculpem-me! É que papai era tão idêntico à Celebriant que tenho boas 

lembranças quando a ouço falar! – Lunne enxugou algumas lágrimas que ousaram 
sair e olhou para Angellore – Obviamente que Celi tem não um dedo, mas um 
corpo inteiro nessa história. 

- Mais calma, minha irmã. Não uso dos mesmos dotes que você. – 
Celebriant conjurou uma pasta e abriu-a – Esses são os documentos do processo 
contra Alric aberto pelo Ministério e a seu favor, abertos por mim. O julgamento 
dele foi ontem, secretamente e apenas dez pessoas compareceram, além de eu e 
Erling. Ele foi libertado com a condição de ficar sobre a vigília de alguém. 

- O irmão bastardo dele? – resmungou Angellore, o que fez Celebriant 
concordar com a cabeça. 

- Alric não fez objeção – ela sorriu estranhamente e completou – Acho que 
ele não se sentiu bem ao ver que fui eu quem o tirei da prisão... até porque acho 
que depois daquela minha visita singular ele não anda muito com minha cara! 
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- Mas eu não entendo o que tem de tão importante com a saída de Alric de 
Azkaban! Ele não sabe onde eu estou e você já tem o cargo de chefe... para quê tirá-
lo de lá? – perguntou Angellore, sentindo que já sabia a resposta. 
  
 Celebriant apenas encarou a mulher, levantando as sobrancelhas 
pensativamente, mas foi Lunne quem falou. 
 
 - Roth não recebeu o suficiente, Angellore. Até hoje, qualquer pessoa que 
entra no caminho da minha irmã deve ser destruído completamente. Acho que 
nisso puxamos muito bem ao irmão gêmeo malvado. 
  
 Mais uma vez Angellore teve a certeza que quanto mais conhecia a família 
de Bran, mais se identificava. 
 
 - Quando ele sai? 
 - Daqui três dias – Celebriant disse – E eu estarei lá, é claro, para recebê-lo 
bem.  
  
 Angellore e Lunne riram com gosto enquanto Celebriant servia-se de chá. 
Lunne levantou-se para buscar alguma coisa e Angellore virou-se para a loira. 
 
 - Vou provavelmente encontrar aquele de Bran em breve. 
 - Vão atacar novamente Oxford? – murmurou a loira, surpresa. 
 - Não atacar... vou buscar um livro que muito interessa ao Lord. Isso não 
será ataque, será um roubo. Um roubo, porque esse não é para eles darem falta. 
 - Sabe que seu amorzinho é muito sério quando se trata de cuidar de sua 
amada biblioteca. – disse Celebriant, sorrindo ironicamente. 
 - Isso é tão importante quanto uma formiga morta. – sussurrou Angellore, 
revirando os olhos. 
 - Avise-me o dia – murmurou Celebriant, ao ver que Lunne voltava – Quero 
tirar mais umas fotos. 
 
 Angellore apenas abriu a boca para perguntar do que ela estava falando 
quando Lunne voltou à sala e elas se calaram.  
 
 - Não tive a oportunidade de perguntar, Angellore. Como Kennicott agiu ao 
recebê-la? 

 - Oh, isso – resmungou Angellore, indiferente – Ele primeiro tentou me 
atacar, depois chorou que nem uma criança e agora acha que eu estou arrependida 
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e que quero me casar com ele. Claro que ele será muito útil até que ele necessite 
morrer. 
 - Pobre rapaz! Depois vocês me dizem que eu sou má com meus casos, mas 
eles pelo menos sabem que sou má. 
 - Lunne, não ache coisas demais. Você só sente o prazer das coisas quando 
as toca. Quanto à nós, eu e Angellore, queremos bem mais que isso para nos 
saciarmos. 
 
 Um sinal soou dentro da casa e Lunne levantou-se, juntamente com as 
outras mulheres, num gesto que parecia respeito. 
 
 - Tem alguém na casa? – sussurrou Celebriant. 

- Sim. – murmurou Lunne, levantando a manga do braço esquerdo – Uma 
visita muito especial. 

 
Celebriant olhou para o braço das duas e encarou-as de novo. A marca 

negra brilhava incandescente. 
 
- Acha que eu devo ficar? – perguntou Celebriant. 
- Ele sabia que estaríamos aqui, Celi. – falou Lunne, olhando para a porta – 

Se veio é porque precisar ver as três. 
 
E as três encararam um homem com narinas ofídicas e olhos vermelhos 

aparecer na porta. 
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Capítulo Dezoito – A dúvida 
 

Alric parou um pouco e respirou. Olhou para a paisagem à sua volta e 
sentiu a melhor sensação que poderia ter: estava livre. Nesses últimos meses ele 
sentia que sua vida ia se esvair completamente, mas agora, ao ver o pôr-do-sol e 
todo aquele céu avermelhado, teve certeza que não desejava mais nada do que sua 
liberdade. Erling estava parado ao seu lado, encarando-o alegre. 

 
 - Vamos, Alric. Terá tempo para apreciar o pôr-do-sol. 
 
 Assim, os dois aparataram. 
 
__________________________________________________________________ 
 

Alric assustou-se ao entrar na casa de Erling. Havia tanta gente ali que nem 
com o feitiço de aumento de espaço estava conseguindo enxergar todo mundo. 
Todos estavam ali para recebê-lo e mostrar que tinham certeza que Alric não era 
inocente, mas que eles continuavam a apoiá-lo. Passou rapidamente o olhar por 
todos os presentes, que lhe deram tapas nas costas para cumprimentá-lo. Erling 
continuava sorridente ao seu lado e Alric estava se sentindo um pouco 
incomodado com aquilo. Não que não estivesse feliz por estar livre, mas tinha algo 
muito de errado naquilo tudo e ele não gostava de não entender o que se passava. 
 Mal tinham acabado os cumprimentos e a música ter começado a tocar, ele a 
viu. Seu coração palpitou, um pouco pela ansiedade, mas muito mais pelo ódio. 
Celebriant conversava animadamente com o auror Lopez, sem parecer muito 
preocupada. Encarou-a por alguns instantes para ver se ela o olhava, quando 
Erling falou no seu ouvido, assustando-o. 
 
 - Tudo bem, meu irmão? 
 - Tudo – resmungou Alric, encarando-o – Só estava pensativo. A gente 
acaba se acostumando em Azkaban. 

 
 Erling apenas assentiu com a cabeça. 
 
 - A festa é para você. Pelo menos por hora não pense em outra coisa, certo? 
 

Alric deu um sorriso amarelo, disfarçando um pouco enquanto Erling saía 
de perto e olhando novamente para o ponto onde Celebriant estivera. Ela estava 
sozinha agora, perto da mesa de bebidas, parecendo procurar o que ia beber.  
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Rapidamente, e tentando não se deixar perceber pelos demais, Alric dirigiu-
se até um corredor parcialmente escondido da festa, e, assim que a mulher passou 
por ele com um copo colorido em mãos, ele puxou-a para o corredor. 

Ele esperava que ela gritasse ou que se assustasse com o que ele fizera, mas 
a bruxa encarou-o com um olhar interrogativo e voltou seus olhos para o copo, que 
estava com seu conteúdo espalhado pelo chão. 

 
 - Você derrubou minha bebida. – disse ela, voltando os olhos negros para 

ele. 
 
Alric pensou bem no que ia dizer. Sua vontade era de esbofeteá-la por 

deixá-lo tão confuso. Não conseguia entender muito bem o que tinha se passado 
em Azkaban, pois lá, tudo indicava que ela é quem tinha planejado sua prisão, mas 
quando pisou no mundo de fora, percebeu que fora Celebriant quem praticamente 
o tirou daquele lugar. Erling tinha certeza que Alric tinha enlouquecido por dizer 
aquilo da loira, mas ele tinha suas suspeitas. Realmente fora Celebriant quem 
fizera as provas, quem o seguira e que conversara com Angellore sem ao menos 
lhe dizer o que queria ou porque havia necessidade daquilo. 

Ele percebeu que ainda segurava o braço dela e parecia estar machucando. 
Segurou um pouco mais forte, mas ela não pareceu se alterar. 

 
- Quero que me responda algumas coisas – sussurrou ele, ameaçador. 
- Há necessidade de machucar meu braço para perguntá-las? 
- Não seja cínica. Foi você quem me pôs em Azkaban, não é? Você que 

planejou tudo isso. – falou ele, continuando a apertá-la e, sem perceber, empurrá-la 
contra a parede. 

- De certa forma eu tenho culpa. – falou ela, encarando-o nos olhos e 
totalmente tranqüila – Fui eu quem fez as provas que foram usadas no seu 
julgamento. Mas você foi parar em Azkaban por ser muito descuidado e deixar as 
provas ao alcance de sua irmã.  

- Foi você quem planejou tudo com ela e me fez parar lá. Admita. 
- Alric – suspirou ela, revirando os olhos – Você quase me matou em 

Azkaban quando eu estava tentando ajudá-lo. E mesmo assim eu fiz você sair de 
lá, com ajuda do seu irmão. Você acha que eu iria ter o trabalho de te tirar de 
Azkaban, sendo que eu tinha planejado sua ida para lá? 

 
Alric ficou estático, sem saber como reagir. Aquilo foi um balde tão grande 

de água fria nas suas idéias que ele soltou o braço dela, ainda encarando-a. Ali sim 
havia um ponto. Porque ela o mandaria para Azkaban e ia retirá-lo de lá? Percebeu 
que ela massageou o braço dolorido e encarou-o tristemente. 
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- Sem problemas, Alric. Compreendo sua confusão e sei que não pareço 

muito confiável. Mas entenda que eu nada tenho contra você. Apenas quis ajudá-
lo. 

 
E, sem perceber, Alric aproximou-se dela e beijou-a, selvagem, e foi 

imediatamente empurrado contra a parede oposta. Celebriant segurava a varinha 
em mãos, encarando-o de forma superior. 

 
- Não temos nada juntos Alric. Fiz o que achei que tinha que fazer, não para 

ter algo de volta com você, mas simplesmente para tirá-lo de lá. Não o quero mais. 
 
E, dizendo isso, ela saiu, deixando-o sozinho. 
 

_____________________________________________________________________ 
 

Ulrich Lopez estava ansioso. Receava que aquele homem pudesse fazer 
algum mal à Celebriant. Eles estavam há algum tempo desaparecidos e ele tinha 
certeza que Roth iria fazer algum mal à loira. Quando olhou para o lado das 
bebidas, viu Celebriant saindo de um corredor, parecendo um pouco preocupada, 
mas aparentemente bem. Logo depois, Roth saiu do mesmo corredor, sem 
aparentar uma emoção. 

Preocupado, ele foi atrás da mulher, que tinha se sentado em um dos sofás 
da casa de Erling. Ela nem ergueu os olhos quando ele se sentou ao lado dela. 
Tocou em sua mão, fazendo com que ela o olhasse com ternura. Ele observou 
atentamente a mão dela e percebeu que seu braço estava machucado. 

 
- Foi aquele homem que fez isso agora, não é? – falou ele, quase bufando. 
- Acalme-se, Ulrich. Esse machucado foi necessário para que ele pudesse se 

sentir culpado. Mas ele vai ter o que merece, não se preocupe. Isso é só o começo. – 
ela sorriu cinicamente, e voltou os olhos para a festa. 

- Eu gostaria muito de fazer algo por você agora – ele falou, tirando um 
pouco do ódio e voltando-se à ela. 

- Então vamos embora juntos – ela sussurrou, levantando-se – Quero lhe 
mostrar como meu namorado. 

 
Perdido em sua emoção, Lopez nem pensou duas vezes. Segurou a mão 

dela gentilmente e saiu com a loira, olhando para Roth quando passaram por ele, 
sem nem o cumprimentar. 
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Capítulo Dezenove – Os verdadeiros responsáveis 
 
Halbran sentou-se no sofá de sua sala, acabado. Tinha passado um dia se 

reunindo com chefes de outras universidades, tratando de vários assuntos. Sua 
cabeça girava com o tão atarefado ele andava. Não tinha mais tempo para ler seus 
livros e nem conseguia dormir à noite. 

Começou a lembrar de seu último pesadelo e aquilo lhe deu náuseas. 
Lembrar da morte de seus pais era agonizante, porque ele nunca conseguira pegar 
os responsáveis pelo assassinato, apesar de saber bem quem eram. Estava se 
levantando para ir ao banheiro quando a porta de seu escritório se abriu, fazendo-
o encarar a pessoa para lá. Era o auror responsável pela segurança dele, e parecia 
estar bem preocupado. 

 
- Senhor, desculpe incomodá-lo, mas Oxford está sob ataque! Queira me 

acompanhar. 
- Como assim está sob ataque? – perguntou ele, estupefato. 
 
O auror ignorou a pergunta dele, segurou-o pelo braço e retirou-o da sala, 

correndo com ele pelos corredores. Tudo parecia normal em volta: nenhum 
alarme, ninguém correndo e nenhum feitiço ricocheteava pelas paredes. 
Desconfiado, Halbran foi pegar sua varinha quando um feitiço o atingiu e ela voou 
nas mãos do auror. 

 
- Desculpe por isso, senhor – disse ele, dando um sorriso que não pertencia 

ao seu rosto – Mas não me faça matá-lo antes da hora, sim? 
 
Halbran encarou o homem e sentiu um frio na espinha. Não estava 

entendendo o que seu segurança estava fazendo, mas começou a se preocupar. 
Quando puxou o braço para se soltar do homem, ele puxou-o para dentro da 
biblioteca e jogou-o no chão. 

Atordoado, Halbran levantou-se o mais rápido que pode, mas o homem já 
apontava a varinha para ele. 

 
- Seria uma sensação maravilhosa poder machucá-lo e conseguir o que 

desejo, mas para sua sorte estou com pressa – ele deu outro daquele sorriso cínico 
e aproximou-se – O livro. Agora. 

 
Halbran suspirou, irritado. Deveria ter imaginado que aquele livro daria 

problemas! Celebriant havia mandado ele para lá por ser bem mais seguro que o 
Ministério e ele não teve como dizer não. O problema é que havia um comensal na 
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frente dele, querendo algo que não poderia nem chegar perto das mãos de 
Voldemort. Antes que ele pudesse sequer pensar no que fazer, a voz do auror 
chegou até ele. 

 
- Você merece isso, mon cher – a voz falou, dando uma risada que Halbran 

conhecia desde os tempos de Hogwarts - Imperio. 
 
--- 
 
Halbran acordou atordoado. Sentou-se e olhou em volta, procurando sua 

varinha nos bolsos. Felizmente ela estava lá, intacta. Percebeu, então, que ainda 
estava na biblioteca, mas num canto mais afastado. Já era noite e tudo estava 
escuro. Levantou-se e olhou para onde o livro estivera guardado e não se 
surpreendeu: havia um livro ali, mas ele tinha certeza que não era o verdadeiro. 
Caminhou lentamente até a porta da biblioteca, pensativo. 

Era bem óbvio que à essas horas Angellore já teria entregado o livro à 
Voldemort e nada mais poderia ser feito. Como sempre, ele não poderia deixar de 
desconfiar de Celebriant, que havia mandado o livro para Oxford algumas 
semanas antes desse roubo acontecer.  

Chegou em seus aposentos e deitou-se na cama, irritado. Ser o diretor de 
Oxford sempre fora seu sonho, mas desde que este se tornara realidade, ele estava 
vivendo num pesadelo. Sem contar que, para ajudar, Angellore havia aparecido 
depois de muito tempo e tornado as coisas ainda mais confusas. 

Não que Halbran quisesse ela de volta ou que sentisse vontades que não 
deveria. O problema era que remexer em algo que ele havia guardado há tanto 
tempo estava doendo demais. Tinha noção do quanto ela havia mudado desde que 
se tornara comensal e há algumas horas ele tivera a certeza de que não conhecia 
mais Angellore. Aquela que ele conhecera em Hogwarts se fora há muito tempo. 

Seus olhos começaram a fechar de tão cansado que ele estava. Parecia que 
seu corpo tinha sofrido bastante com a brincadeira de Angellore, e agora ele não 
estava agüentando em pé. Lembrou-se novamente de seus pais e, então, percebeu 
que havia um embrulho em cima de sua escrivaninha. Rapidamente, jogou um 
feitiço no pacote, para ver se estava enfeitiçado, mas nada aconteceu. Então, abriu-
o cautelosamente.  Antes que pudesse ver o que havia dentro do pacote, tudo 
escureceu. 

 
--- 
 

 Pareciam duas lápides mal feitas. Olhando mais perto, dava para ter certeza 
que eram mal feitas. Duas pessoas, uma com dezesseis anos e longos cabelos 
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negros e a outra, loirinha, com dez, olhavam para as lápides, totalmente sujas de 
terra. Dois nomes estavam escritos toscamente: Yoshiro de Bran, 19/08/1993, e 
Clarice Cleaver de Bran, 19/08/1993. 

 
- Vamos – murmurou a mais velha, puxando a mais nova pelo braço. 
- Covardes! – resmungou a mais nova para as lápides, saindo correndo para 

a enorme casa. 
 
A mais velha olhou para trás e balançou a cabeça serenamente, indo de 

encontro a mais nova, que estava sentada no sofá da sala, com a varinha em mãos 
e murmurando feitiços para a parede. 

 
- São uns covardes, Lunne. – resmungou a menina, nem olhando para a 

irmã. 
- Sei bem como se sente. Agora vamos arrumar as coisas. Teremos trabalho 

daqui para frente. 
- Será que você não entende? – a menina levantou-se, irritada - Porque 

vamos fazer isso no nome deles? Eram uns covardes que não sabiam onde tinham 
se metido! Se soubessem não teriam se matado de forma humilhante, deixando um 
bilhete! E agora vamos usar o nome deles para que eles ganhem tudo! 

- Celebriant – a morena aproximou-se, fazendo a mais nova encará-la – Você 
sempre soube se controlar. E agora isso será mais necessário no que vamos fazer. 
Entende? Estava escrito na carta que isso é nosso treinamento! Antes de mais nada 
precisamos treinar. A morte deles foi necessária! Eles não se mataram por qualquer 
motivo, e sim por ordens do Lord. – Lunne sentou-se ao lado da irmã - E somos 
menores de idade! Se alguém desconfiar que eles morreram e estamos sozinhas 
não conseguiremos nada! Entende agora? 

- Eu só queria ter tido a oportunidade de matá-los – resmungou a menina – 
Pelo menos aos meus olhos seria uma morte honrosa – e, sem dizer mais nada, ela 
aproximou-se do local onde os pais haviam se matado e as duas começaram a 
limpar a sujeira que eles haviam feito. 

 
--- 

  
 Yuri olhava desesperado para sua esposa. Havia chegado do ministério há 
alguns minutos e encontrou a casa  com as luzes todas acesas e as portas abertas. 
Sua mulher, aquela que ele amava mais que a si próprio estava estirada no chão do 
quarto, toda ensangüentada e... morta. Ele nunca havia visto tanto sangue assim 
em toda a sua carreira de auror e aquilo fez com que tivesse ânsia de vômito. 
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 Ouviu passos na parte inferior da casa e seu coração palpitou. Ainda 
estavam ali! Tirou a varinha das vestes, e, rapidamente desceu as escadas. O som 
vinha da sala principal e ele correu para lá, deparando-se com duas meninas que o 
olhavam intensamente com a  varinha em mãos. Por um momento as meninas 
pareceram se preocupar por ele estar ali, mas a preocupação sumiu tão rápido 
quanto apareceu. 
 
 - Quem são vocês? – perguntou ele, procurando em volta se havia alguém 
mais escondido. 
 - Já não se lembra mais das suas sobrinhas, titio? – falou a menina loira, 
encarando-o serenamente. 
 - Titio? Eu não tenho irmãos! Expelliarmus! 
 
 As duas meninas começaram a duelar com ele, com uma rapidez incrível 
para a idade delas. Com certeza aquilo era coisa do seu irmão. Yuri duvidava que 
essas meninas poderiam ter feito aquilo com sua esposa. Aquilo era um feitiço de 
alta complexidade e ninguém, a não ser alguém que conhecesse muito de arte das 
trevas, conseguiria conjurar aquilo. Conseguiu desarmar a morena, que havia 
caído desmaiada ali perto, mas a loira continuava a duelar com ele, com um 
sorriso no rosto que fez com que ele achasse que estava sonhando. Se não tivesse 
visto fotos das duas quando eram pequenas, ele teria certeza que quem estava ali 
não era a menina loira, mas sim, seu irmão gêmeo. 
  
 - Você não precisa fazer isso, criança! Não suje sua mão por tão pouco! – ele 
gritou, quando a menina cambaleou um pouco para trás com o feitiço que ele tinha 
mandado. 
 
 Ela ergueu os olhos para ele e deu um sorriso maldoso. 
  
 - Patético! Eu nunca vou perder para alguém como você! – e, dizendo isso, 
ela levantou a varinha. 
 
 Sangue. Por todos os lados. Por todas as partes. A menina abaixou a 
varinha, limpando alguns respingos vermelhos que voaram para seu rosto. 
 
 - Lunne, levante-se – resmungou Celebriant para a irmã, que abriu os olhos 
como se nada tivesse acontecido. 
 - Já acabou? – falou Lune, inconformada - Nem deu tempo de você se 
divertir! Eu pelo menos me diverti bem mais com a mulher. Ah, não! – ela disse, ao 
ver a roupa cheia de pontos vermelhos - Você me sujou!  
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 - É claro que te sujei. – falou Celebriant, encarando-a - Você ficou muito 
perto dele. Esqueça isso e pegue a poção. Não quero que ninguém mais nos veja. 
  
 Lunne, encarando a irmã com os olhos gelados, pegou dois recipientes do 
bolso e entregou um deles à Celebriant. As duas fizeram um brinde e, alguns 
minutos depois, estavam Yoshiro e Clarice, na sala, sorridentes. 
  
 --- 
 
 As luzes estavam acesas, a casa inteira aberta e ele não via seus pais em 
lugar nenhum. Encarou o céu e não viu nenhuma marca negra, mas, mesmo assim, 
ele sentiu que havia alguma coisa de errado. Eram as férias de páscoa dele e seus 
pais haviam pedido que ele viesse sozinho da estação, que era bem perto da casa. 
Começou a correr, entrando na casa o mais rápido que pôde.  
 Sua corrida durou até o momento que ele percebeu o estado que a casa 
estava por dentro. Completamente destruída em quase todos os cômodos e... 
Halbran sentiu o coração gelar: sangue por todos os lados. 
 Não ia nem olhar na sala, da onde ele viu que vinha a maior parte do 
sangue, mas então percebeu que tinha mais alguém lá. Respirando fundo e com a 
varinha em mãos, ele encarou as duas pessoas que estavam ali, tentando não olhar 
para o ponto onde havia um corpo no chão. 
 
 - Olha se não é meu adorado sobrinho – falou a mulher, dando um sorriso 
cínico – Gostou da nova decoração da casa, meu amor? 
  
 Halbran não conseguia nem segurar seu ódio. Seu pai havia dito que o 
único irmão dele, seu irmão gêmeo, e sua esposa eram comensais da morte. Tinha 
dito que com certeza um dia acabariam encontrando eles em batalhas e que ele 
faria de tudo para matá-los. Mas pelo jeito os dois conseguiram encontrá-los antes. 
A única coisa que passou por sua cabeça era que ele iria matar aqueles dois, e ele 
não se importava em morrer no processo. 
 
 - Deixe ele comigo, Clarice – falou o homem que era idêntico ao seu pai, 
exceto pelo brilho nos olhos negros – Eu quero ter o prazer de destruir esse 
pirralho. 
 
 Mas antes que qualquer pessoa pudesse lançar um feitiço, o casal se 
entreolhou e os dois aparataram, ao mesmo tempo que muitos aurores aparataram 
no local. 
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 --- 
  
 Como se tivesse se afogado e voltado à superfície, Halbran acordou 
tossindo, e virou-se para o lado da cama, vomitando. Quando recuperou um 
pouco suas forças, olhou em volta, aturdido. Aquilo havia sido um sonho? Não... 
tinha sido muito real e muito... Ele não tinha certeza de nada, poderia ter sido 
somente um pesadelo, mas parecia que tinha entrado nas memórias de alguém e 
visto algo que só os seus pais ou quem os matou poderia saber. Até porque, ele viu 
sua própria memória e o resto fazia completo sentido. Respirando profundamente, 
sentou-se na cama, tentando se acalmar, quando viu que o pacote de presente 
ainda estava em cima da cômoda. Aproximou-se e viu que havia algumas letras 
miúdas no canto do pacote. Apontou a varinha para lá, fazendo um feitiço de 
aumento, e leu:  
 
 “Um presente para você. Já ouviu falar em memória viva? Aprendi a usar há pouco 
tempo e quis testar em alguém. Então aqui está! Aproveite bem e dirija seu ódio a quem 
realmente ele pertence. De sua adorada prima... Celebriant.” 
 
 E, antes que Halbran pudesse reler o que estava escrito, o papel queimou-se 
por completo, não deixando nenhum vestígio de que um dia sequer existiu. 
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Capítulo Vinte – Caos no ministério 
 

 Estava se sentindo amaldiçoado. Aquela Celebriant tirara toda e qualquer 
forma de honestidade dele e tudo era culpa de Angellore tê-lo enganado. Se isso 
não bastasse, ele a amava tanto que chegava a doer pensar em algo como o que 
estava pensando. Mas ele iria fazer, e então Ethan Kennicott poderia morrer em 
paz. 
____________________________________________________________________  
 
 Aleena encontrou a vila que procurava e respirou fundo. Aquele trabalho 
era somente para ela que o Lord incumbira: encontrar o manual do artefato, que 
devia estar por ali.  Avistou um galpão velho de três andares no meio do lugar e 
entrou. Se as suas informações estivessem corretas, estaria ali dentro.  
 Não estava acostumada a receber ordens desse tipo e que precisasse fazer o 
trabalho inteiramente sozinha, mas estava feliz por ter recibo uma ordem direta do 
Lord. Algum tempo depois, arrependeu-se de ter aceitado a missão sozinha: não 
estava encontrando o que ele queria e sabia que se voltasse sem o manual, seria 
castigada. 
 Percebeu que havia mais alguém ali, e seu coração saltou. Segurou a 
varinha fortemente e apontou para onde vinha o barulho. Então viu uma mulher 
que estava de pé ali, encarando-a tranqüilamente. 
 
 - Sou eu, Aleena. Pode abaixar a varinha. 
 
 Ela bufou e baixou a varinha, aproximando-se da mulher. 
 
 - O que você está fazendo aqui? 
 - Os aurores estão aí fora, te procurando. Parece que alguém te viu e 
acionou os aurores. Estou aqui para ajudá-la a escapar. Porta da direita, no 
segundo andar. Pode descer as escadas que eu vou distrai-los. Agora saia. 
 
 Sem pensar, Aleena correu para a escada, indo para onde a mulher falara.  
_____________________________________________________________________ 
 
 Alric e Erling estavam em lados opostos da vila, procurando pelo comensal 
responsável. Haviam recebido a informação que ele estaria ali, atrás de um artefato 
a pedido de Voldemort. Celebriant montara os grupos de apoio e lá estava ele, na 
batalha novamente. Quando Erling lhe contou que voltaria à ação, mal pode conter 
sua adrenalina. Finalmente conseguira voltar. 
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 Andando tranqüilamente, sem fazer barulho, ele prestou atenção no prédio 
a sua frente. Não havia iluminação alguma na vila, mas alguma coisa brilhava 
dentro de um galpão velho de lá. Aproximou-se rapidamente por trás e colocou 
sua capa de invisibilidade. Olhou para cima e viu, no segundo andar, o comensal 
saindo pela janela e flutuando até o chão. Sem pensar duas vezes, jogou um feitiço 
nela, mas ele percebeu a presença dele e se defendeu. 
 Os dois começaram a duelar furiosamente e o capuz do comensal caiu, 
deixando Alric desconcertado. 
 
 - Aleena! – ele gritou, com raiva. 
 - Alric! Eu vou matar você! 
 
 Aleena parecia estar furiosa por ter encontrado alguém, ainda mais ele. Pelo 
jeito ela não encontrara o que procurava e estava com medo de ser capturada por 
ele. Alric estava confiante que iria vencê-la, quando uma coisa chamou sua 
atenção. Viu que algo se mexeu levemente entre as folhagens e uma varinha saiu 
de lá. Com esse descuido, Aleena conseguiu acertar um feitiço nele, fazendo-o voar 
longe. Atordoado, Alric conseguiu se levantar e correu até onde estava antes para 
ver o que havia acontecido e assustou-se: Aleena estava estirada no chão, morta. 
 
 Correu para dentro da mata de onde tinha visto a varinha sair e jogou um 
feitiço de procura. Tinha alguém ali, correndo na direção oposta. Alric avistou ao 
longe uma varinha iluminada e correu atrás da pessoa. Quando conseguiu se 
aproximar o suficiente, atirou um feitiço e a pessoa caiu no chão, desmaiada. 
 
 Alric não conhecia aquele homem. Pelo menos ele nunca tinha visto em 
qualquer lugar, fosse no ministério ou nos comensais. Rapidamente amarrou-o e 
jogou um sinal de luz. Alguns segundos depois, Celebriant e outros dois aurores 
aparataram onde ele estava. 
 
 - Ele estava fugindo. Acredito que tenha sido ele que matou a comensal. 
 
 Celebriant rapidamente pegou a varinha do homem e jogou um feitiço nela. 
Um pequeno Avada Kedavra saiu dela, lançando uma iluminação verde no rosto 
da mulher. 
 
 - Sabe quem é ele, Roth? – perguntou ela, abaixando-se para vê-lo melhor e 
voltando a encarar Alric. 
 - Nunca o vi. 
 - É o nosso bibliotecário: Ethan Kennicott. 
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_____________________________________________________________________ 
 
 Angellore acordou assustada. Respirando fortemente e com uma dor 
lancinante no peito, ela tentou se controlar. Aleena estava morta. Sim, devia ser um 
pesadelo, mas, no fundo, Angellore sabia que a irmã estava morta. Rapidamente 
levantou-se, trocando de roupa com um aceno da varinha e aparatou. 
 Merus estava na sala, com roupas de dormir quando ela chegou, parecendo 
preocupado. Quando a viu, correu até ela. 
  
 - Minha irmã, Merus. – disse ela encarando o homem. 
 - Eu sei. Acabei de receber a informação pelos meus informantes. Eu sinto 
muito. 
 - E o corpo, onde está? – falou ela, segurando a varinha. 
 - Preso no ministério, óbvio. – ele segurou o braço dela, firme - Eles estão 
certos que você vai tentar retirar o corpo de lá, portanto não ouse fazer essa 
loucura. 
 - Mas eu não posso deixá-la lá, Merus! 
 - Ela sabia no que estava se metendo, Angel. Sua irmã não era boba. Ela vai 
ser enterrada logo e nós a pegamos. Sem contar que você sabe dos planos do Lord. 
Se não a enterrarem, logo estaremos mais próximos dela que qualquer auror. 
 - Merde! – praguejou ela, sentindo um ódio descer pela sua garganta – Quem 
a matou, Merus? 
 - Ainda não sei. Quem estava lutando com ela era seu irmãozinho querido, 
mas de acordo com o que sei, não foi ele. Ele foi jogado longe por sua irmã e 
alguém, escondido, a matou. E parece-me que o assassino já foi capturado e está 
sob interrogatório no ministério. 
 - Eu vou falar com Celebriant. 
 - Está doida? Se fizer isso Cleaver vai te prender na hora! Qualquer contato 
que ela mantiver com você agora só vai piorar as coisas para ambas. Temos que 
agir com calma, Angel. – falou Merus puxando a mulher para sentar-se no sofá. 
 - Eu estou calma – Angellore soltou-se de Merus, indo se sentar sozinha - Só 
quero matar o assassino da minha irmã. Ele está lá, então? 
 - Sim. Ainda não tive nenhuma informação sobre quem é ele, mas parece-
me que não é nenhum comensal e ninguém dos aurores. 
 - O que ela estava fazendo lá, Merus? Sozinha! 
 - Como ficou sabendo disso?  
 - Ela me encontrou antes de sair. Disse que o Lord chamou ela para 
conversar e a incumbiu de uma tarefa simples. Como ela foi morrer por lá? 
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 - Pelo que eu entendi ela estava conseguindo fugir. E derrubar Roth ela faria 
tranqüilamente, o problema foi que havia esse homem escondido. E ele foi quem 
matou sua irmã.  
  
 Angellore grunhiu, irritada. Estava sentindo uma dor no peito ainda, por 
causa do pesadelo. Por mais que ela não visse sua irmã há algum tempo, as duas 
mantinham contato sempre, fazendo o máximo para se encontrarem ou 
conversarem. O Lord também sempre confiara nas duas, mandando-as para as 
missões com a certeza de que tudo iria dar certo. E agora o Lord mandara Aleena 
para uma missão solitária e ela acabara sendo morta por algum imbecil. Angellore 
sentia as pernas tremerem de ódio. Acabaria com quem quer que fosse. Olhou para 
Merus, que parecia bem nervoso também e levantou-se, aparatando sem 
pronunciar uma só palavra. 
_____________________________________________________________________ 
 

Erling estava em sua casa, conversando com Alric quando ouviu um 
barulho forte e seco na parte inferior. Levantou rapidamente, segurando a varinha. 
Passos rápidos e a porta de onde ele se encontrava se abriu, e Celebriant apareceu, 
extremamente machucada, sendo carregada por Lopez. 

 
- O Ministério foi invadido – ela disse, arfando. 
- O quê? – gritou Alric, aturdido. 
 
Erling sentiu o coração parar. Depois de Aleena ser morta por um 

funcionário do ministério, ele sentiu que algo estava errado. O ministro e seu 
acessor estavam estranhos havia alguns meses, mas ninguém conseguiu provar 
que o acessor estava sendo dominado ou que o ministro estivesse preocupado. Ele 
percebeu que Alric levantou-se para ajudar Celebriant, mas ela balançou a cabeça. 

 
- Eu estou bem, agora vamos sair daqui! 
 
Alric segurou o braço de Erling e Celebriant, aparatando com os três. Ao 

longe, Erling ainda pôde ver muitas pessoas encapuzadas entrarem na casa, 
segundos depois que eles aparataram. 

A tontura da aparatação ainda continuou depois que eles chegaram até o 
lugar onde Alric aparatara. Percebeu que ele fazia feitiços protetores pela casa, que 
estava imunda. 

 
- Onde estamos, meu irmão? 
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- Escondidos. Aqui ninguém vai nos achar. É uma mansão antiga de meu 
pai, que estava perdida e eu a encontrei antes de tirar Angellore da prisão. Agora – 
ele encarou Celebriant que estava jogando feitiços em seus machucados, 
parecendo um pouco menos preocupada – Nos conte direito essa história. 

 
Celebriant parou o que estava fazendo e respirou fundo, encarando os 

homens. 
 
- A partir de hoje o nome daquele-que-não-deve-ser-nomeado não deve 

mais ser dito. Seu nome está amaldiçoado e, se alguém o disser, será encontrado, 
com ou sem feitiços de proteção. Eles entraram calmamente no Ministério e 
mataram o ministro. Foram muito silenciosos e aqueles que tentaram reagir na 
hora foram mortos. Nós estávamos lá, mas conseguimos sair graças ao tumulto da 
entrevista do novo ministro, que estava com Imperius há muito tempo. Só que 
alguns comensais nos viram e nos perseguiram. Havia muitos deles e não iríamos 
conseguir. Eles estão procurando agora todos os aurores que não se renderam ao 
comando deles e como eu sabia que vocês seriam os próximos, cá estou.  

 
A noite ficou tão silenciosa que Erling sentiu calafrios percorrerem seu 

corpo. Celebriant terminou de enfaixar o braço e encarou Alric. 
 
- Eu não vou ficar por aqui. Tenho um esconderijo preparado há algum 

tempo. Mas entrem em contato da forma de sempre.  
 
E, sem dizer mais nada, Celebriant aparatou, carregando Lopez consigo. 
 
*** 
 
Angellore limpou o corpo da irmã e colocou uma roupa bonita. Sua irmã 

gêmea, morta por Ethan Kennicott. Ainda não acreditava que aquele idiota tinha 
sido capaz de matá-la, mas iria atrás dele tirar suas dúvidas. 

 
Colocou o corpo da irmã cuidadosamente em cima da pira funerária e 

lançou as chamas que consumiriam Aleena até virar pó. Ninguém iria encostar 
mais nenhum dedo na sua irmã. 

 
Assim que o corpo sumiu, Angellore foi ao encontro de Merus, que a 

esperava com um homem amarrado em uma árvore. 
 
- Todo seu. 



 110

 
Ela aproximou-se do homem, que levantou o olhar e gritou, desesperado. 
 
- Mas eu te matei! – ele gritou, parecendo beirar a loucura. 
 
- Matou sim. E agora eu vou te matar. Mas antes, algumas horas de dor... 

Crucius! 
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Capítulo 21 – A última batalha 
 
O barulho da água do chuveiro e a chuva do lado de fora eram as únicas 

coisas que Ulrich conseguia ouvir. Estava cansado. Há alguns meses ele e 
Celebriant fugiam, ajudando a Ordem da Fênix a tentar salvar o ministério, mas 
tudo em vão. Voldemort havia dominado o ministério, e agora ninguém mais sabia 
como a situação poderia ser arrumada. 

 
Agora ele já não sabia mais o que fazer. Ele e Celebriant estavam “fugindo” 

desde o ataque ao ministério. Não que aquilo pudesse ser chamado de fuga, pois 
ninguém procurava por eles. Celebriant não falava nada sobre isso, mas Ulrich 
tinha quase certeza que ela tinha contato com comensais, e por isso que eles não 
tentavam matá-la. Não que ele se importasse; desde que ela continuasse com ele, 
estava tudo ótimo. 

 
Virou-se na cama e olhou para a porta do banheiro. Celebriant ainda 

tomava banho e ele sorriu. Ela escolhera ele. Poderia ter tido quem quisesse, mas 
era ele quem fugia com ela. 

 
Um patrono deslizou silenciosamente pela janela e passou seu recado 

urgente, fazendo com que Ulrich se levantasse. Enfim, Potter estava em Hogwarts. 
 
*** 
 
Angellore estava pronta quando o Lord os chamou. Por algum motivo o 

Lord saiu num caminhar sozinho e voltou, irado, avisando a todos que fossem à 
Hogwarts, pois naquela noite ele mataria Harry Potter.  

 
Hogwarts estava idêntica ao que ela lembrava. Não imaginava que voltaria 

ali. Por algum tempo achou que ficaria presa para sempre em Azkaban. Olhou ao 
redor e viu os comensais aparatando e empunhou a varinha quando Merus 
apareceu do seu lado. 

 
- Acho que chegou a hora do show, não é? – ele falou, parecendo sorrir 

embaixo da máscara. 
 
Angellore sorriu, em silêncio. Sim, era a hora do show. 
 
*** 
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Hogwarts tremia com os feitiços lançados pelos dois lados. Lunne olhou 
mais a frente e viu sua irmã, que estava com os cabelos um pouco bagunçados, 
mas parecia não ter nenhum ferimento. Não que ela esperasse isso da irmã, com 
certeza nenhum comensal iria feri-la, não com ela do lado deles. 

 
Aproximou-se e a irmã apontou a varinha para ela, abaixando assim que 

viu quem era. 
 
- Ah, é você. – ela resmugou, olhando para a janela mais próxima. 
 
Lunne colocou-se ao lado dela e ficou encarando-a, até que ela a olhasse. 
 
- O quê foi, Lunne?  
 
- Estava pensando em nossos pais. – ela falou, num soco, fazendo com que a 

irmã tremesse. 
 
- Aqueles babacas não devem nem ser lembrados- grunhiu Celebriant, 

encarando novamente a janela. 
 
- Apesar de tudo, nos divertimos bastante com essa história, não? 
 
- É, aproveitamos... – ela elevou o tom de voz, num tom meio enlouquecido 

-  Aproveitamos que eles se mataram como dois covardes, com medo do mundo 
sem o Lord! 

 
- Eles eram poderosos, Celi. Acharam que sem o Lord o mundo seria muito 

sem graça. O que eu penso também. 
 
- Não vejo motivo ainda. Nós continuamos com o que eles deixaram e o 

mundo só piorou... Então na verdade, a morte deles foi em vão. 
 
- Claro que não! Aprendemos muito com isso e por isso chegamos até aqui, 

Celi! Que papo é esse? 
 
Celebriant começou a rir, olhando para a luta nos pátios de Hogwarts e 

Lunne encarou-a, incrécula. 
 
- Porque ri? 
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- Porque até você é uma iludida! Esse mundo não existe, é só uma farsa! 
Tudo é falso na nossa vida! Desde que nascemos seguimos alguém que só pensa 
em si mesmo e depois fizemos a mesma coisa... mas nunca chegamos a ponto 
nenhum.  – Celebriant encarou a irmã e Lunne tremeu pela primeira vez ao ver o 
olhar da irmã - Eu estou cansada de buscar o poder e nunca ser o suficiente. Parece 
que cheguei ao meu limite também, como nossos pais, mas porque eu não consigo 
me matar? Porque eu tenho que ser mais forte que todos os meus oponentes? 
Nenhum deles é capaz de me matar Lunne, porque eu não quero ser morta por 
nenhum deles, mas eu também não quero mais viver... será que faz sentido? 

 
Lunne continou encarando a irmã, perplexa, mas em um instante foi jogada 

longe com um feitiço e viu, ao longe, Halbran empunhando uma varinha. Assim 
que caiu, levantou-se, indo na direção dos dois, mas Celebriant fez um feitiço de 
proteção entre ela e Halbran. 

 
- Vá, Lunne. Essa batalha é só minha. 
 
*** 
 
Halbran encarava Celebriant, com ódio. Ela e aquela irmã dela eram 

culpadas de muitas coisas, mas ele sentia muito mais ódio de Celebriant que de 
Lunne. Parecia que ela simplesmente era a culpada de tudo.  

 
Ela levantou a varinha e fez um feitiço de proteção em torno dos dois e 

virou-se para irmã, que estava longe. 
 
- Vá, Lunne. Essa batalha é só minha. 
 
Halbran começou a rir. 
 
- Se fazendo de poderosa, como sempre. Como se você fosse a dona do 

universo! 
 
- E eu não sou? – ela sorriu, cínica. 
 
Halbran lançou um feitiço na mulher, que se desviou com facilidade e 

lançou outro nele. Parecia que um sabia o que o outro ia fazer e lançavam os 
feitiços de proteção antes de serem atingidos. Ela tentara matá-lo mais de três 
vezes, mas Halbran sempre se desviava a tempo. Queria matá-la e tirar o peso da 
morte dos pais de suas costas. Afinal, ela era uma das culpadas. 
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Celebriant lançou um feitiço roxo em sua direção e ele foi atingido no braço. 

Com um grunhido, Halbran viu seu sangue escorrer por debaixo da manga e 
encarou a mulher, furioso. 

 
- Agora está começando a ficar interessante, não acha, priminho? 
 
Ele lançou um Crucius nela, que não pegou por pouco, e ela começou a rir. 
 
- Finalmente resolveu querer me machucar de verdade. Achei que queria só 

me prender, mas eu sei que não é isso que você quer. Você quer me matar, não 
quer, Halbran? 

 
Halbran enfureceu-se ao ouvir seu nome ser dito tão levianamente e 

conjurou uma estaca de madeira, lançando sobre a mulher. Enquanto ela desviava, 
lançou uma maldição da morte, que passou perto dela, mas não a atingiu. 
Sentindo um ódio maior ainda, começou a lançar todas as maldições que conhecia, 
até que uma atingiu a mulher em cheio no peito, fazendo a varinha dela voar 
longe.  

 
 Celebriant foi jogada contra a parede de pedras e ficou lá. Halbran 
percebeu que lançara nela a maldição que ele aprendera quando começou a 
pesquisar as tumbas dos faraós: Aquae corpse Annihilation. A água do próprio corpo 
aniquilava a vida.  
 
 Aproximou-se da mulher, a ponto de vê-la encarando-o. 
 
 - Obrigada, Halbran de Bran – ela sorriu. 
 
 Halbran assustou-se com o que viu. Sorrindo, sim, mas não o sorriso 
cínico de sempre, mas algo que parecia felicidade, embora ele não tivesse certeza. 
O corpo dela murchou e seus olhos atingiram o tom opaco da morte. Sem respirar 
direito, Halbran caiu sentado no chão, sentindo lágrimas rolarem dos seus olhos. 
Acabou, pensou ele, finalmente acabou. 
 
 *** 
 
 Angellore encontrou Lunne no caminho, mas ela passou reto por ela, 
como se não tivesse a visto. Antes que morena sumisse de sua vista, Angellore 
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correu até ela e segurou-a. Lunne não parecia normal, estava pálida e seus olhos 
baixos, não ousando encarar os olhos de Angellore. 
 
 - Lunne, o que houve? 
 
 Lunne apontou na direção da qual estava vindo e murmurou coisas 
desconexas. Sem compreender muito bem, Angellore a soltou e ela continou seu 
caminho como se nada a tivesse parado. 
 
 Angellore sentiu um arrepio no corpo e correu na direção que a morena 
apontou. Chegou num corredor um pouco destruído e viu, ao longe, encostado 
numa parede, o motivo de Lunne: a única coisa que poderia se dizer que um dia 
fora Celebriant, era os cabelos loiros, caídos em cima do que parecia ser o corpo 
dela. Parecia que ela havia sido mumificada e estava há milhares de anos abaixo da 
terra. O horror daquilo fez Angellore dar um passo para trás. Celebriant estava 
morta e não era isso que a fazia tremer. Finalmente Angellore percebeu que tinha 
medo de algo, não da morte em si, porque já matara muitas pessoas, mas da morte 
terrível que poderia ter.  
 
 Ela sabia que não tinha escolha. Ou morreria lutando ou iria para 
Azkaban e morreria por lá. A morte sempre esteve em seus planos, mas até ela 
alcançá-la, Angellore sabia que tinha muito o que buscar. Celebriant sempre fora 
um pilar de ajuda em suas escolhas e ela sabia que sempre podia contar com a 
força da mulher. Mas agora Celebriant estava morta e Angellore percebeu porque 
Lunne estava tão desesperada: a morte é sempre de acordo com o que fazemos em 
vida. E com certeza o que ela fez não era nada bom. 
 
 Respirou fundo. Tinha que se acalmar. Aquilo não era ela. Ela estava viva, 
tinha que seguir em frente, mesmo que isso acabasse por matá-la também. Não 
tinha mais escolhas. Agora sim já tinha escolhido tudo o que poderia escolher. 
 
 *** 
 
 Ulrich tinha se separado de Celebriant há horas. Estavam no Salão 
Principal, onde estavam recolhendo os corpos dos seus e se recuperando, quando a 
voz de Voldemort ecoou nas paredes, anunciando que Harry Potter estava morto. 
Um silêncio se abateu no local e alguns murmúrios de descrença começaram a ser 
escutados. Em um segundo, a professora Mc.Gonnagal levantou-se e correu, sendo 
seguida de quase todos no local. Ele permaneceu ali, inquieto e percebeu que mais 
alguém não se movera. 
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 Não sabia quem ele era, mas estava com os cabelos negros cobrindo a 
cabeça. Ulrich continuou o encarando até que ele levantou a cabeça e colocou os 
óculos. Aquele deveria ser Halbran de Bran, primo de Celebriant. Ele já ouvira a 
mulher comentar sobre o primo, mas nunca o tinha encontrado.  
 
 O homem pareceu perceber que estava sendo vigiado e o encarou. Os 
olhos dos dois se cruzaram e Ulrich perguntou, de longe: 
 
 - Onde está a sua prima? 
 
 Halbran pareceu levar um choque e olhou para o teto do Salão Principal, 
que emitia sonoros trovões. 
 
 - Morta. 
  
 Dessa vez, Ulrich sentiu que o chão sumia de seus pés. 
 
 - Co-co...como? Morta? Onde? 
 
 - Morta. Encontrei seu corpo enquanto lutava, no corredor do terceiro 
andar. Vai reconhecê-la pela cabeleira loira. Isso não desapareceu dela. Ela devia 
ter muito orgulho daqueles cabelos loiros. 
 
 Ainda sem acreditar, Ulrich levantou-se e correu, desesperado, para o 
terceiro andar. 
 
 *** 
 
 Aconteceu muito rápido. Várias pessoas invadiram o Salão Principal e 
Halbran começou a lutar com um comensal próximo e, de repente, Voldemort jazia 
morto no chão e Harry Potter vivo do lado oposto.  
 
 Olhou em volta procurando duas pessoas, mas elas não estavam ali, nem 
vivas nem mortas. Fugiram, pensou ele. No fim, fugiram. Halbran suspirou e caiu 
no chão, sentado. Finalmente ele teria um pouco de paz. Agora poderia ser o 
diretor que Oxford sempre precisou. 
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Epílogo 
  
 Alric respirou fundo e olhou para o homem na sua frente. Passaram-se 
anos, muitos anos desde que ele enterrara aquele assunto, mas agora teria que 
retomá-lo. Ulrich Lopez revelou, após o crime, pela lei, não ter mais efeito, que 
quem planejara sua prisão tinha sido Celebriant Cleaver, morta há dezenove anos 
na batalha de Hogwarts e que ele havia sido cúmplice dela. 
 
 - Porque está me contando isso agora? 
 - Não fazia sentido eu guardar isso pra mim. Ela nunca te amou.  
 
 Alric engoliu em seco. Ouvir isso dele era no mínimo humilhante. Abriu a 
boca para dizer qualquer coisa, mas o homem continuou a falar, ignorando sua 
boca aberta. 
 
 - E agora, olhando bem, nem a mim ela amou. Ela queria poder e eu era 
louco por ela. Fiz tudo o que ela pediu e não me arrependo. Mas ela está morta e 
não há porque deixar dúvidas na sua cabeça.  
 - Dúvidas? Como assim? 
 - Sei que até hoje não sabe se o que sentiu em Azkaban foi real. Foi real. 
Ela realmente te falou aquilo em Azkaban. 
  
 Alric respirou fundo e olhou para Erling atrás dele. 
 
 - Compreendo – disse Erling, suspirando – Bom, agora é tarde para me 
perdoar, Alric? 
 
 - Ah, Erling, cale essa boca – riu Alric – Até parece que isso importa agora. 
 
 Alric encarou Ulrich e suspirou. 
 
 - Eu sempre soube que ela era ambiciosa e que faria qualquer coisa para 
obter o poder. Mas me apaixonei e me deixei levar. 
 - Eu sei que errei – Ulrich falou, levantando-se – Mas não me arrependo de 
tê-la amado. Ela era uma mulher e tanto... pena que usou isso para o lado errado. 
Adeus, Roth. 
 
 Ulrich estendeu a mão e Alric apertou-a, sorrindo. 
 
 - Agradeço por tirar um peso já esquecido de mim. Adeus, Lopez. 
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 Assim que o homem saiu, Erling sentou-se de frente a Alric, que fechou os 
olhos e respirou profundamente.  
 
 - Bom, não podemos culpá-lo. Depois que eu soube o que ela fez, fiquei 
chocado, mas ela já estava morta, de que adiantava me culpar? Agora pelo menos 
sei que era real. Não se culpe, Erling. Ela enganou a todos nós. 
 
 - Sim, mas mesmo assim acho que não merecia uma morte violenta 
daquelas. 
 
 - Nunca descobrimos quem a matou, né? – Alric olhou para o teto – 
Gostaria de agradecer... eu nunca teria coragem de matá-la, mesmo com todo o 
ódio que eu sentia por ela. 
 
 Erling riu e chutou Alric por debaixo da mesa. 
 
 - Chega de coisas mórbidas, senhor chefe dos aurores. Vamos ao trabalho! 
 - Sim senhor, ministro! 
 
 *** 
  
 Apesar de terem se passado muitos anos desde a morte de Voldemort, 
Anigel ainda lembraria para sempre de sua vida anterior. Virou-se para a mulher 
morena que lia um jornal sentada ao seu lado na mesa e viu o prato vazio. 
 
 - Não vai comer nada, Lorraine? 
  
 - Vou sim, espere eu terminar de ler as notícias! 
 
 Anigel bufou, irritada. 
 
 - Se você não comer essa criança vai morrer aí dentro! Engordar na 
gravidez é completamente normal. 
  
 - Está dizendo isso porque não é você quem está engordando – 
resmungou a morena, largando o jornal e pegando uma colherada generosa de 
omelete e dois pedaços grandes de pão. 
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 Anigel riu. Lorraine estava com oito meses de gravidez e engordara dez 
quilos, mas estava preocupadíssima se voltaria ao normal depois. Sempre tivera o 
corpo perfeito e depois de dez anos casada, Ian, o marido dela, resolveu que queria 
um filho e demorou mais dois anos para ele conseguir convencê-la disso. E, pelo 
jeito, eles não passariam do filho número um. 
 
 Ian desceu as escadas da casa e deu um beijo na esposa. Ele estava com os 
cabelos curtos agora e usava um óculos de grau. Não que realmente ele tivesse 
algum tipo de problema nos olhos, mas ele adorava parecer intelectual. 
 
 - Você acha que estou gorda! – acusou Lorraine, ao ver que Ian olhava 
para o prato dela assustado. 
 
 - Não, meu amor. Eu acho que você está linda. Agora coma que temos que 
ir ao médico. 
 
 - Se eu usasse magia ainda eu lançaria um Crucius em você – Lorraine 
resmungou e Ian lançou-lhe um olhar reprovador. 
 
 - Não diga essas coisas, Lorraine.  
 
 Lorraine apenas revirou os olhos e continou a comer. Anigel olhou para o 
teto e sorriu. Há dezenove anos que que eles fugiram e há doze que Ian e Lorraine 
assumiram que se amavam. Recomeçar do zero, foi o que eles fizeram e não se 
arrependiam. No fundo, nem eles lembravam mais que seus nomes um dia foram 
Angellore, Merus e Lunne. Agora, a vida estava bem melhor sem magia. 
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