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Prólogo

A formatura veio e foi embora, deixando apenas confetes e papéis coloridos 
salteando incansavelmente pelo chão. A roupa de gala de Beauxbatons estava toda 
brilhante e chamativa quando ela percebeu que seus pais realmente não haviam 
comparecido. Todos seus amigos já haviam ido embora para as comemorações em 
suas próprias casas, enquanto ela estava ali, segurando seu diploma e 
completamente sozinha.

Não que isso fosse algo para se preocupar. Provavelmente acontecera 
alguma coisa com seu irmão mais novo, Karl, e eles não conseguiram chegar a 
tempo. Seu pequeno irmão sempre conseguia a façanha de se jogar de vários 
andares ou fazer o gato virar fogos de artifício. Aquilo já havia se tornado algo 
comum, mas naquele momento estava com raiva por ninguém de sua família ter 
comparecido em um momento tão importante para ela. No fundo, ela podia sentir 
que algo mais estava errado, pois sua mãe poderia arrumar as coisas com Karl e 
seu pai poderia estar ali com ela.

Com os ombros ligeiramente caídos, ela começou a caminhar lentamente, 
muito chateada, até a estação de trem. Não poderia aparatar de sua escola até sua 
casa, pois morava em uma pequena cidade afastada, um vilarejo de bruxos 
escondido. 

O trem estava relativamente vazio. Havia algumas pessoas ali e a 
encaravam com certo divertimento. Ela ainda estava arrumada e deslumbrante, 
com seus longos cabelos loiros presos por um penteado e seu vestido verde 
brilhando como seus olhos. Pelo menos alguém estava achando aquela situação 
engraçada. Será que eles ririam se ela contasse que seus pais não foram a sua 
formatura?

A viagem de uma hora até a estação foi longa e pesarosa. Assim que desceu 
do trem, procurou um lugar escondido e vazio para que pudesse aparatar para sua 
casa e descobrir, finalmente, qual fora o problema que os atrasara daquela vez.

Abriu os olhos assim que o enjoo da aparatação passou e seu sangue 
subitamente congelou. Sentiu cada batimento do seu coração se transformar em 
quatro e toda a raiva que sentira até aquele momento se dissipou. Ainda em 
choque, sentia seu peito pular com as marteladas que recebia de seu coração e 
surpreendeu-se ao sentir que grossas lágrimas já estavam escorrendo pelo seu 



rosto. Sua boca se abriu, incrédula. Aquilo não poderia estar acontecendo! Só podia 
ser uma brincadeira de muito mau gosto!

Subiu o caminho ladeado por pedras, correndo o mais rápido que 
conseguia. Não conseguia chamá-los. Se aquilo que pairava em cima da casa, se 
aquela marca negra era real... não queria descobrir que estavam mortos. Não com 
eles não respondendo. As lágrimas rolavam com mais vontade, dificultando sua 
visão e ela esforçou-se para mandá-las embora. Não queria ver, mas precisava ter 
certeza.

A porta de entrada estava trancada, mas aquilo não impediria um comensal 
de entrar. Segurando a varinha fortemente em mãos, lembrou-se de todos os 
conselhos que ouvira até aquele dia sobre entrar em casas em que a marca negra 
pairava. Proibido. Chamar os aurores. Proibido. Não entre. 

Era muito fácil compreender essas palavras quando não era ninguém da sua 
família que estava ali dentro. Eles poderiam estar vivos! Abriu a porta da casa com 
um feitiço e entrou no hall, que estava intocado. Sentiu um aperto no coração ao 
ver que algo brilhava na sala de estar. Nauseada, mas com a varinha firme em suas 
mãos, ela aproximou-se.

Sua casa nunca tivera um tapete vermelho na sala, mas agora tinha. No 
meio desse tapete de sangue, pode ver três trouxas de roupas ali no meio, seus 
corpos sem vida com suas varinhas do lado, prova de que lutaram até o fim. Não 
pode evitar que todo o jantar de sua formatura fosse despejado atrás do sofá.

Seus pais eram aurores qualificados e sua morte não era um mistério. 
Poderia acontecer com qualquer um deles que se colocasse contra Você-Sabe-
Quem. Mas ela ainda assim não conseguia compreender. Porque seus pais? Porque 
sua família? E, a pergunta que não queria pensar, mas que não parava de pipocar 
em sua mente: porque ela não estava morta também?

De súbito, ouviu algo. Havia sido tão sutil que se não estivesse em silêncio 
não teria ouvido. E então, pode ouvir claramente: eram passos no andar de cima. 
Caminhou silenciosamente e com a varinha em mãos em direção a escada. Apesar 
de sentir a adrenalina lhe corroer o corpo, sabia que não sobreviveria. Não poderia 
simplesmente ir embora e deixar o assassino de seus pais impune. Deveria tentar 
destruí-lo, e se, como era provável, não conseguisse, pelo menos se juntaria a sua 
família.



Assim que chegou ao patamar superior, percebeu que o assassino estava em 
seu quarto. Parecia enfurecido e remexia no quarto inteiro, e então ela percebeu 
que ele já passara pelos outros quartos e não parecia ter encontrado o que 
procurava. Sem ousar respirar, levantou a varinha a apontou para a fresta da 
porta, mirando as costas do comensal e lançou um feitiço não verbal.

A reação dele foi tão rápida que ela quase não conseguiu captar. Ele 
desviou-se do feitiço que ela lançara e, antes que pudesse perceber, ela fora 
lançada contra a parede oposta, caindo com a boca no chão. Sua varinha ainda 
estava segura em suas mãos, mas o comensal já estava ali, apontando a varinha 
diretamente para ela. Não pode deixar de ficar feliz. Logo viria o conforto. O que 
ele faria com ela? Iria matá-la ou divertir-se a torturando antes?

- Vamos – sua voz saiu rouca e ela chegou a sorrir – Termine o que começou.

- Seria uma pena matar a ti – ele pareceu sorrir, presunçoso, por debaixo da 
máscara.

Não resistiu e lançou outro feitiço no comensal, que se desviou e travou 
uma pequena batalha com ela, e então logo sentiu sua varinha escapar-lhe das 
mãos.

- Eu tenho um final melhor para ti.

Ele abriu a boca, mas ela jogou-se contra ele, derrubando-o no chão. De 
repente, sentiu-se viva e com vontade de lutar. Iria morrer de qualquer jeito, mas 
precisava pelo menos acertá-lo uma vez. Pegou sua varinha e lançou outro feitiço 
nele, que só teve tempo de bloquear. Agora ela lançava todos os feitiços que 
conhecia, inclusive as maldições, tentando ao menos acertar um deles naquele 
maldito. Apesar de se defender, ele não sofrera um só arranhão em todo o 
processo.

- Tu estás me irritando! – ele falou, com certo ódio na voz.

- Então me mate, seu maldito! Como fez com meus pais e meu irmão! – ela 
grunhiu, lágrimas novamente escorrendo pelo seu rosto.

- Não vais ser morta! – ele gritou, prendendo-a com um Incarcerous tão 
rapidamente que ela só percebeu quando estava no chão, imóvel.



Ela não conseguia ver nada além dos dois olhos que a encaravam através 
daquela máscara horrenda. Era agora. Os olhos dele emanavam um ódio tão 
grande que chegava a alcançar o corpo dela, como algo pulsante.

- Não vais ser morta, Anigel. – ele repetiu com a voz forçada, como se 
tivesse algo preso em sua garganta. – Não a ti.

Ouvir seu nome da boca dele a fez enfurecer-se. Quem ele pensava que era? 
E aquele tom em sua voz, o que significava? E, dando uma última olhada nela, ele 
virou-se e saiu, deixando-a largada ali. O comensal saíra andando de sua própria 
casa, fazendo-a sentir o choque e o peso de todo seu desespero. Ansiava pela 
morte, pela perda total dos sentidos. Mas ficar imóvel dentro da casa onde seus 
pais e seu pequeno irmão estavam mortos no chão de sua sala era tão absurdo que 
não conseguiu resistir à dor. A única coisa que ela ouvia naquele momento eram os 
gritos de algo desumano, que, infelizmente, pertenciam a ela mesma.



Capítulo 01 – O grande amigo esquecido

Sua cabeça estava tão dolorida que estava difícil prestar atenção no que o 
chefe dos aurores falava. A vontade que ela tinha era de ir para casa e se enfiar 
debaixo das cobertas, como sempre fazia assim que voltava do trabalho. Forçou 
sua mente a parar de passear assim que ouviu sobre quem Harry Potter estava 
falando.

- Esse comensal é ardiloso e muito discreto. Até hoje não conseguimos 
muitas informações sobre ele além de ataques esparsos. Sabemos também que ele 
era como um braço direito de Voldemort em sua época áurea e até hoje nunca 
conseguimos capturá-lo.

Ele ajeitou seus óculos no nariz e respirou fundo antes de continuar.

- Merus é um comensal muito perigoso e astuto. Não queremos ninguém 
aqui morto, mas temos informações de que ele está montando um novo exército de 
antigos e novos comensais. Precisamos pará-lo imediatamente. Paquet será a 
auror-chefe desse caso e eu quero todos repassando suas informações para ela. 
Alguma dúvida?

Todos os aurores balançaram negativamente a cabeça, menos Anigel, que 
ainda continuava encarando Potter com a boca semiaberta, sem acreditar. Por anos 
ela implorara ao chefe que a deixasse seguir pistas do comensal Merus, mas ele 
nunca autorizara. Mesmo assim, ela tinha total acesso à investigação do novo 
“Voldemort”, aquele que desde que seu Lord morrera continuara com as 
atrocidades, sempre dando continuidade ao terror. Há alguns anos, porém, ele 
desaparecera sem deixar rastros. Ficara dois anos sem informações sobre onde o 
homem poderia estar, até que os ataques começaram novamente há alguns meses.

Os aurores começaram a se retirar da sala, alguns dando sorrisos para ela, 
para parabenizá-la pela promoção. Ser chefe de uma investigação tão grandiosa era 
uma honra, mas ela sabia que havia mais atrás daquilo. Potter estava tentando 
compensá-la? Assim que todos saíram, percebeu que o chefe ainda estava ali, 
encarando-a em silêncio.

- Potter, o que significa isso?
- Você não quer chefiar uma investigação avançada de Merus?
- Porque agora? Não compreendo.



- Você saiu de seu estado catatônico e finalmente começou a se mostrar uma 
auror de valor. 

Anigel fez uma careta e sentiu seu peito arder. Aquilo era uma realidade: 
por anos na força dos aurores nunca se esforçara o suficiente, mas ouvir aquilo de 
Potter a deixou chateada. Ele pareceu perceber o quanto suas palavras a 
machucaram e deu um sorriso, que saiu mais como um espasmo.

- Paquet, só você e eu sabemos o quanto a captura desse comensal é 
importante para seguirmos em frente. Desde que entrou na força você sempre me 
implorou para caçá-lo e agora estou vendo o quanto isso é importante para você. –
ele deu um suspiro e fechou os olhos, parecendo segurar uma dor incontrolável –
O quanto isso é importante para mim.

Ela apenas balançou a cabeça, concordando. Prender o homem que matou 
seus pais e seu pequeno irmão faria com que se sentisse melhor, mas aquela dor 
nunca sanaria. O único problema seria conseguir prendê-lo ao vê-lo em sua frente. 
Não tinha certeza se conseguiria simplesmente prendê-lo, pois sua intenção 
principal era matá-lo.

***

Os dias de chefe de Anigel não estavam sendo agradáveis. A primeira coisa 
que sua equipe precisava tomar ciência era de todas as atrocidades cometidas pelo 
comensal, e uma delas incluía sua própria família. Não sabia se a ajuda de Potter 
naquela situação fora boa, mas pelo menos ela estava ali, procurando pistas e 
tentando encontrar uma solução. 

Desde a morte de Voldemort, Merus matava pessoas sem a menor ligação 
entre si. Alguns eram aurores, outros trouxas distintos e o máximo que eles tinham 
em comum era algo contra Voldemort. Seus assassinatos geralmente incluíam 
muito sangue derramado e muita tortura. Não saía da casa de seu escolhido sem 
antes deixar uma bela mensagem: eu destruo aqueles que são contra mim. Anigel 
sabia disso muito bem. Olhou para o auror que falava sobre o passado do 
comensal sem muita vontade. Sabia de suas mortes. 

A reunião passou até mais rápido do que ela pensara. O nome de sua 
família fora mencionado, mas fora como todas as outras mortes: cheia de sangue e 
tortura. Agora era a sua vez. Precisava dar as direções e as coordenadas para a 
equipe seguir em frente e recomeçar as investigações. Verificar possíveis parentes 



dos mortos, ver se Merus poderia ter aparecido e começar a investigar as novas 
mortes. As perguntas eram várias: onde ele estivera por dois anos? E porque 
voltara a ativa agora?

A reunião terminou tarde e Anigel saiu do Ministério a noite. Abraçou-se 
em seu casaco e caminhou pelas ruas, tentando não pensar em nada. Seu cérebro 
gostava de funcionar nessas horas e distraí-la completamente. Se não se vigiasse, 
qualquer um poderia capturá-la em um instante, de tanto que se distraía. Seus 
sentidos aguçaram-se e ela parou, colocando a mão em seu casaco e segurando o 
cabo da varinha firmemente. Havia alguém ali, olhando para ela. Olhou em volta, 
tentando achar quem estava fazendo aquilo, mas não conseguiu ver ninguém. 
Ainda tensa, voltou a caminhar quando sentiu alguém aparatar do seu lado.

Rapidamente tirou a varinha do casaco, apontando para quem estava ali, 
mas o homem apenas abraçou-a antes que alguém pudesse ver a cena.

- Calma, Anigel, sou eu.

Ela encarou o homem, chocada e ao mesmo tempo, irritada, mas continuou 
andando abraçada a ele.

- Seja menos discreto da próxima vez ou eu posso te matar. – ela sussurrou.

Ele deu uma pequena risada e guiou-a até uma parte mais afastada do 
Ministério, tomando preferência pelas ruas movimentadas de Londres. Mark 
Edward era um homem misterioso. Naquela noite fatídica, fora ele quem a ajudou 
a sair da casa e ficou com ela até ter condições de se virar sozinha. Depois daquilo, 
o encontrara mais algumas vezes e a última havia sido há quase seis meses, onde 
ele lhe dissera que iria sumir, mas apareceria com novidades.

- Onde você estava, Mark? O que você esteve fazendo?
- Eu pretendo lhe contar tudo, Anigel, mas isso não é um assunto para 

discutirmos aqui. – ele colocou algo no bolso do casaco dela – Venha me ver 
amanhã a noite e eu te mostrarei o que estive fazendo.

- Mark, eu-
- Você às vezes parece minha mãe falando, Anigel. 

E, sem falar mais nada, ele aparatou. Ainda surpresa, colocou as mãos nos 
bolsos para ir embora quando sentiu algo em um deles. Rapidamente, tirou um 
pedaço de papel de dentro do bolso e estranhou. O que “903” significaria?



***
Anigel abriu a porta do seu apartamento e surpreendeu-se com o que viu. A 

mesa de jantar estava posta. Estranhando, fechou a porta e seguiu até lá. Um 
homem de cabelos longos e cacheados estava encostado na mesa, olhando-a. 
Anigel sorriu e beijou-o de leve na boca.

- Que recepção mais calorosa.

Gustav sorriu e puxou a cadeira para ela sentar-se.

- Seja bem vinda em sua casa, madame! – ele sussurrou no ouvido dela e fez 
um aceno com a varinha.

Um prato com a sua comida preferida, macarrão com molho branco, flutuou 
em sua frente, e ele sentou-se também.

- Bon apetit, mon amour – ele disse, cruzando os braços.

Anigel riu, segurando o prato flutuante e colocando-o na mesa.

- Resolveu aprender minha língua de origem, hum? 
- É claro! Quem sabe ainda não conversamos em francês? 

Ela revirou os olhos, continuando a comer. Fazia muito tempo que evitava 
falar francês, pois a língua lhe lembrava seus pais e aquilo ainda doía muito, mas 
achou muito bonito da parte do seu namorado querer aprender algo dela. 

Depois de terminado o jantar e colocado a louça para se lavar sozinha, os 
dois foram até o escritório dela. Anigel havia alugado um apartamento pequeno e 
com dois quartos para poder colocar suas poucas coisas ali. Ainda possuía a casa 
que pertencera a família por muitas gerações. Há muitos anos que não entrava lá, 
deixando o serviço com o caseiro da propriedade. Seu pensamento voou até cinco 
anos atrás, quando seus pais foram assassinados e não pode deixar de sentir-se 
triste. Cinco anos não haviam diminuído sua dor.

- Anigel?

A voz do seu namorado penetrou em seus pensamentos, fazendo-a balançar 
a cabeça e olhar para o namorado, lançando lhe um sorriso amarelo.



- Me perdi em pensamentos, desculpe.
- Sem problemas, meu amor.  – ele levantou-se e foi até ela, abraçando-a -

Tem certeza que não quer me contar o que se passa? Você parece triste.
- Estou um pouco cansada. Só preciso descansar.

Gustav levantou-a da cadeira e ela suspirou.

- Então deixe que eu a levo!
- Não, Gustav! – ela se soltou do namorado – Não há necessidade disso.
- Tudo bem, então. – disse ele, não parecendo muito satisfeito – Estarei no 

quarto em segundos.

Ela seguiu o namorado com os olhos e sorriu. Ás vezes ele tinha uma 
atitude tão paternal com ela que se sentia sufocada. Viu-o entrar no banheiro para 
fazer seu ritual antes de dormir e foi para o quarto. Sentindo o cansaço destruí-la, 
deitou-se na cama e adormeceu instantaneamente.

***

Anigel acordou com o sol batendo em seu rosto. Olhou para o lado e 
encontrou um cravo vermelho, com um pedaço de pergaminho. Sorrindo, ela leu 
as desculpas do namorado, que teve que ir para o trabalho logo cedo e não pode se 
despedir propriamente dela.

Depois de tomar um banho e escovar os dentes, ela desceu até a cozinha. 
Não estava com fome, como sempre se sentia pela manhã, e resolveu tomar apenas 
um café. Pegou uma xícara e sentou-se no sofá, ainda sonolenta. Olhou em volta e 
viu na parede da sala a foto que estava pendurada e sorriu. 

Há algum tempo Gustav e ela haviam saído para passear e resolveram tirar 
uma foto juntos, para colocar num quadro. E ali estava, os dois sorridentes numa 
linda manhã de sol.
Lembrou-se, então, das circunstâncias em que conhecera o namorado. Estava 
numa festa que o Ministério oferecera, para celebrar o aniversário do Ministro. O 
homem a perseguira a festa inteira, e, apesar de persuasivo, sempre foi gentil e 
cavalheiro, e a conquistou em algumas horas. Apenas um mês depois estavam 
namorando, apesar de Anigel lhe informar que não era uma pessoa muito sociável. 
Desde então estavam juntos e ela continuava gostando dele, mesmo um ano e meio 
depois.



O único problema era que Gustav continuava sendo cheio de segredos. 
Desde o começo ele lhe deixara claro que não poderia conversar sobre seu 
trabalho, pois ele era um Inominável. É claro que Anigel não poderia força-lo a 
contar segredos que o Ministério escondia, mas ela sentia-se insegura quanto a 
isso. Não que fosse curiosa quanto ao que acontecia lá dentro, porém não gostava 
das saídas repentinas dele e de seus sumiços de dias.

Mas, se quisesse ficar com ele, teria que aguentar. Ele já havia dito que não 
queria misturar o trabalho com a relação dos dois. E assim, eles estavam firmes até 
agora. Terminou seu café e vestiu-se, aparatando para o ministério.

O dia passou rápido e não houve nenhuma novidade que ela pudesse achar 
sobre o comensal Merus. Quando estava saindo de sua mesa para ir embora, um 
leopardo transparente parou em sua frente. O patrono não era desconhecido, mas 
ela não compreendia porque ele mandara um.

- Mark! – ela sussurrou.
- Segunda rua à esquerda, terceiro bar. – disse a voz do amigo e então, o 

patrono se dissolveu.



Capítulo 2 – O informante

Anigel percorreu a rua escura conforme indicado, sentindo seu coração 
pular no peito. E se aquilo fosse uma armadilha? Não que alguém soubesse que 
eles haviam se encontrado novamente e qual forma eles usavam para se
comunicar, mas mesmo assim ela foi segurando a varinha fortemente dentro do 
sobretudo. Esperava que fosse realmente Mark que mandara o patrono.

O bar era antigo, mas estava relativamente cheio. Havia várias pessoas lá e 
nenhuma parecia conhecida. Era um bar trouxa. Olhou em volta e, na última mesa, 
viu os cabelos castanhos do amigo. Respirou fundo, um pouco mais aliviada, mas 
não tirou a mão da varinha. Aproximou-se dele e, antes de sentar, perguntou:

- O que Karl fez quando tinha dois anos e deixou minha mãe louca?
- Subiu numa árvore do terreno e se escondeu por um dia inteiro, enquanto 

todos o procuravam. – respondeu Mark prontamente, sem piscar.
- Quantos anos eu tinha quando minha família viajou e eu quebrei a perna?
- Onze.
- Muito bem. Se não é Mark, é alguém muito bem informado e merece me 

matar.

Mark soltou uma gargalhada baixa e apontou a cadeira para a amiga, que se 
sentou, finalmente relaxando um pouco. Reparou, então, no estado de Mark. Seus
cabelos estavam desalinhados e ele tinha olheiras enormes; resultado de quem não 
dormia há algumas noites.

- Não posso demorar, Mark. – ela murmurou, mas ele pediu ao garçom uma 
bebida para ela.

- Não vou demorar, não se preocupe. 

O garçom trouxe um copo do que parecia ser uma batida de morango e 
Anigel não teve certeza se deveria tomar. Não era muito resistente a bebidas.

- Então, o que faz nos encontrarmos num local assim?
- Você não queria saber o que eu andei fazendo desde que sumi? – ele falou, 

mexendo o copo de bebida e dando um sorriso presunçoso – Pois então, eu vim 
aqui para lhe mostrar.

- Mark, você está bêbado, não é?



- Isso não é importante, Anigel. – ele aproximou-se, e ela sentiu o cheiro de 
bebida alcóolica – Eu preciso que você compreenda que eu estou no fim de minhas 
investigações.

Um pouco surpresa, Anigel aproximou-se dele, ignorando o cheiro ruim.

- Como assim, Mark? O que você está investigando?
- Merus. – ele sussurrou, tão baixo que ela quase não ouviu no barulho do 

bar.
- Isso eu também estou fazendo. – ela sussurrou também, se afastando e 

dando uma risada de escárnio.

Mark puxou sua cadeira tão rápido que ela quase caiu no chão. Ele colocou-
a encostada nele e abraçou-a, como se fossem namorados.

- O que você está fazendo? – ela grunhiu, fazendo o possível para que as 
pessoas no bar não percebessem sua insatisfação.

- Eu tenho que lhe mostrar uma coisa que ninguém aqui pode ver – ele 
sussurrou no ouvido dela.

Sem compreender, Anigel encarou os olhos azuis do amigo e então ele 
levantou a manga esquerda do casaco e ela ofegou. Uma marca negra brilhava no 
braço do homem, lançando lhe o que pareciam ser ondas maléficas. Rapidamente 
ele escondeu a marca e soltou-a, mas ela não se mexeu. Ainda estava surpresa 
demais.

- Eu lhe disse que estava investigando. Mas, ao contrário de você, estou do 
lado de dentro.

Ainda o encarando, ela pegou a bebida que o amigo pedira para ela e virou 
num gole só. Tinha um gosto amargo, mas não era de todo má. Sem conseguir 
compreender e absurdamente chocada ao ver até que ponto o amigo fora para 
investigar Merus, ela disse:

- Isso... Mark, o que você fez? 
- Eu fiz o que era preciso, Anigel. São cinco anos, como você bem sabe, que 

se completam daqui um mês. E ninguém consegue capturá-lo.
- E você descobriu a... – ela encarou-o, nervosa – a identidade dele?
- Estou quase lá. – ele sussurrou e, então, encarou-a nervoso – Anigel, eu sei 

que você e eu precisamos conversar muito, mas aqui não é um lugar propício. 



Ele pegou um guardanapo de dentro do seu bolso e lhe entregou. “Estamos 
sendo vigiados. Vá embora.”

- Mark... – ela sussurrou, e então se levantou da mesa, ainda o encarando –
Espero que você ache um lugar para isso então, já que nunca conseguimos 
conversar.

- Certo. Agora vá.

Anigel virou-se sem mais perguntas, fazendo o possível para não olhar para 
ninguém do bar. Assim que saiu na rua escura, andou mais alguns passos, e, ao ver 
que não havia pessoas ali, aparatou. 

E alguém mais fez a mesma coisa, um segundo depois dela.

***
Assim que chegou ao QG dos aurores no dia seguinte, Anigel sentia-se 

incomodada. Ela havia passado a noite em claro, tentando chegar a alguma 
conclusão sobre o que deveria fazer. Deveria contar ao chefe dos aurores que seu 
amigo havia virado um comensal para investigar sobre Merus? Ou deveria manter 
aquilo em segredo, aguardando as informações que ele poderia passar? Resolveu 
que iria esperar mais um pouco para avisá-lo sobre aquilo. Queria ter certeza que 
Mark estava fora de perigo para poder contar o segredo dele. 

O dia passou que ela nem percebeu. Nenhuma informação nova, nada que 
pudesse acrescentar a sua investigação. Quando estava apenas ela no QG dos 
aurores, já se arrumando para ir embora, um patrono conhecido apareceu a sua 
frente.

- Tenho novidades interessantes para você – disse ele, então, desapareceu 
em fumaça.

Curiosa, ela pegou sua bolsa e correu até a saída do Ministério. Mark 
adorava fazer suspense, algo que ela sempre odiara com veemência. O homem 
estava um pouco a frente, fumando um cigarro despreocupadamente e com o que 
parecia ser uma roupa de mendigo. A sua frente, havia um pote para os londrinos 
que olhassem para o lado colocarem uma moeda para um pobre homem. Ela deu 
um pequeno sorriso de descrença. Disfarces era o que Mark sabia fazer de melhor.



Aproximou-se com uma moeda na mão e abaixou-se para jogá-la, próxima o 
suficiente para ouvi-lo.

- Merus vai invadir Durmstrang essa noite. Sozinho. Sua intenção é matar o 
diretor.

Ela abriu a boca, chocada e encarou-o, mas ele deu um sorriso de mendigo e 
uniu as mãos em forma de oração.

- Obrigado senhorita, pela sua ajuda!

Sem se conter, ela abriu a boca para rebater, mas o homem simplesmente 
aparatou. Engolindo em seco, ela correu novamente para o Ministério e acendeu 
uma lareira. Não tinha certeza que seu chefe gostaria da intromissão na lareira de 
sua casa, mas queria falar pessoalmente com ele.

Assim que jogou o pó de flú e falou seu nome, colocando a cabeça no fogo 
esverdeado, sua determinação ficou um pouco abalada. O que pensaria Potter ao 
vê-la invadir sua lareira? E se a informação não fosse verdadeira?

- Paquet?

A voz do chefe a tirou de seus pensamentos, deixando-a desnorteada.

- O que aconteceu? Está tudo bem?

O tom de preocupação em sua voz foi tão veemente que ela sentiu-se mal 
em estar ali.

- Eu preciso falar com você e não pode ser depois.

- Certo. Venha, entre na minha casa.

Anigel puxou o resto do seu corpo para dentro da lareira do chefe e bateu 
um pouco das cinzas que ficaram em seu casaco. Potter estava com um moletom e 
uma calça de pijamas, o que fez sentir-se extremamente incomodada.

- O que aconteceu? – repetiu ele, sentando-se em seu sofá e pedindo que ela 
fizesse o mesmo.



Ela sentou-se e respirou fundo. Apesar de ter prometido a si mesma que não 
iria contar o segredo de Mark a ninguém, sabia que precisa abrir o jogo se ele 
começaria a passar informações sobre os passos de Merus. Começou então, a 
contar sobre Mark, seu desaparecimento e como ele voltara com a marca negra 
tatuada em seu braço.

- Então temos um comensal infiltrado do nosso lado! – Potter falou, 
parecendo pensativo – E ele é mesmo de confiança?

- Eu confio plenamente nele. – disse ela.

- Muito bem. Então Merus irá a Durmstang nessa noite para matar o diretor?

- Foi isso que ele me disse. Não pôde dar muitas informações, mas eu andei 
pensando e imagino o motivo disso.

- Estou todo a ouvidos.

- Dietrich é totalmente a favor do Ministério. Sua escola, que antigamente 
era sinônimo de Artes das Trevas, hoje ensina apenas seus princípios e como 
combatê-los, como quase todas as escolas da Grã-Bretanha.

- Seria isso o motivo suficiente para sua morte? – disse Potter e então, 
levantou-se abruptamente – E se... – ele encarou-a – E se o diretor sabe sua 
identidade?

- Isso seria impossível. – Anigel falou, sem muita convicção – Se ele 
soubesse quem Merus era, sendo favorável ao ministério, já saberíamos, mas...o
que pode ser... – e de repente, ela sentiu o quebra-cabeça se formar – O diretor 
pode saber de algo que pode levar alguém a descobrir sua identidade! – e, assim 
que completou seu raciocínio, Anigel levantou-se – Eu vou até lá!

- Sozinha? Está maluca? Vou chamar reforços! E assim que eu chamar, 
iremos até lá para avisar o diretor.

Potter saiu da sala e dirigiu-se ao quarto para contatar os aurores mais 
eficientes. Impaciente, Anigel andava de um lado para o outro na sala, imaginando 
se aquele seria o dia em que finalmente prenderiam Merus.



Capítulo 3 - Durmstang

A viagem até Durmstang não fora nada agradável. A escola ficava longe 
dali e não poderiam aparatar diretamente nos seus domínios ou seriam 
exterminados. Apesar de tudo, eles só conseguiam chegar até a escola graças um 
acordo com do diretor com o Ministério, que deixara as instruções de como deixar 
a escola como prova de sua fidelidade. Potter mandara uma coruja, avisando de 
sua chegada, e perguntara a Anigel se ela sabia voar. Em resposta a sua cara de 
desprezo com essa habilidade, ele pegou sua própria vassoura e pediu que ela 
subisse.

- Não temos tempo, Paquet. Vamos de vassoura até lá. Se quiser, é só ir 
comigo.

- Não que eu tenha escolha – ela resmungou, subindo na vassoura e 
segurando o chefe pela cintura.

Assim que chegaram próximos o suficiente, eles desceram, para alívio de 
Anigel, e aparataram nos portões da escola. Diferente de Beauxbatons ou qualquer 
outra escola que vira, Durmstang era algo imponente e obscuro. Suas paredes eram 
todas feitas de uma pedra tão escura que demorara até distinguir onde ficavam as 
paredes e onde era o céu. Foram recebidos por um professor, que os encaminhou 
para dentro da escola.

O diretor os recebeu em seu gabinete e escutou tudo o que tinham a dizer. 
Potter o avisou que ele deveria sair imediatamente do castelo com seus seguranças 
e não deveria retornar até segunda ordem. Dietrich Shuster deu um pequeno 
sorriso e chamou seus seguranças.

- Eu sei que não tenho mais condições de lutar, principalmente contra um 
comensal experiente. Não há alunos nessa época e apenas alguns professores estão 
na escola. Quer que eu peça para eles também se retirarem?

- Seria muito bom. Logo chegarão nossos reforços e não queremos que 
ninguém saia ferido. Pode ser que não seja nada, mas prefiro prevenir.

Depois que o diretor e seus professores saíram da escola e os outros aurores 
chegaram ao local, Potter pediu que ela ficasse no gabinete do diretor, enquanto ele 
fazia a ronda e colocava alguns dos aurores em pontos estratégicos.



Passava da meia noite quando ela ouviu um barulho e levantou a varinha. O 
som da maçaneta girando devagar percorreu a sala e ela segurou fortemente sua 
varinha. A porta se abriu e Anigel arregalou os olhos, mas logo se recuperou do 
susto e sorriu, desdenhosa.

- Bela entrada, Merus.

Anigel mal podia acreditar. O comensal de quem era encarregada de 
procurar, quem ela procurara por anos, estava ali, na frente dela, com a varinha 
apontada, mas parecendo surpreso ao vê-la ali.

- Creio que nunca nos encontramos antes dessa forma! – ela grunhiu, 
sentindo um ódio se apossar dela – Mas eu me apresento para vossa excelência – ela 
levantou-se – Estupefaça!

O feitiço atingiu o comensal no peito, mas ao invés de desmaiar, ele 
simplesmente foi empurrado contra a porta, caindo no corredor. Anigel segurou 
sua varinha o mais firme que suas mãos trêmulas permitiam. Qualquer que fosse o 
escudo de proteção que ele usava, era muito bom. Jogou mais um feitiço, mas o 
homem rebateu antes mesmo de levantar. Anigel levantou a varinha novamente, 
mas ele jogou um feitiço paralisante, que a fez ter que desviar o corpo para não ser 
atingida. Antes que pudesse se recuperar, porém, ouviu a voz do comensal e sentiu 
seus pelos do braço se eriçarem de ódio.

- Muito prazer, linda senhorita Estupefaça! – ele disse, abaixando a varinha 
– Mas não foi a ti que vim visitar, então não sejas mal-educada.

Anigel aproximou-se lentamente, com a varinha levantada.

- Coloque a varinha no chão e se vire lentamente. – ela falou, firmando a 
varinha e tentando não jogar uma maldição naquele homem.

- Quanta deferência... – ele falou, parecendo sorrir e abaixando-se 
lentamente.

- O que veio fazer aqui? – ela perguntou, ríspida.

- Oras! Sabes tão bem quanto eu. Com certeza tu não vieste passear na 
Durmstang em plena madrugada – ele voltou-se, já um pouco abaixado, para ela e 
pode ver, debaixo da máscara, um sorriso estranhamente conhecido.



- O diretor não está aqui – Anigel suspirou falsamente, ainda se 
aproximando - Uma grande pena.

Merus pareceu pensar alguns segundos e levantou-se abruptamente, 
guardando a varinha nas vestes.

- Se assim, não tenho mais nada a fazer aqui – e, então, abriu a porta da sala.

- Parado! – ela gritou, lançando o primeiro feitiço que veio em sua mente –
Crucius!

O feitiço rebateu no quadro a frente da porta e Merus correu para a 
bifurcação do corredor. Anigel revirou os olhos e seguiu-o, correndo também. 
Pode ver que ele entrou em um corredor à esquerda, e lançou um feitiço 
paralisante, que ricocheteou na parede e acertou um quadro. Pode ouvir a risada 
do comensal, que virou para outro corredor à direita e ela continuou o seguindo. 

Antes que pudesse alcança-lo, porém, Anigel foi engolida por uma onda de 
fumaça. Ao olhar em volta, pode perceber que as tapeçarias que cobriam o 
corredor central da escola estavam pegando fogo. Ouviu um burburinho logo a 
frente e percebeu que algum outro auror havia encontrado o comensal.

Sem conseguir enxergar, lançou jatos de água para tentar parar o avanço do 
fogo e conseguir com que o fogo não se alastrasse mais, porém a fumaça ainda 
continuava no ar. Tossindo um pouco, voltou para o corredor que dava para a sala 
do diretor, decidindo que tomaria outro caminho para encontra-lo.

Estivera tão perto! Desde a morte dos seus pais nunca o encontrara daquela 
forma, sozinho, e não tivera capacidade de captura-lo. Sentindo-se irritada e 
culpada, virou no primeiro corredor que encontrou após a sala do diretor e 
levantou a varinha, mas seus olhos encontraram apenas uma figura encapuzada no 
corredor. Sem acreditar, tentou levantar a varinha, mas ele foi mais rápido. Jogou 
sua varinha no chão e puxou-a, prensando-a contra ele. 

Anigel começou a se remexer freneticamente, tentando escapar do abraço do 
comensal, mas ele puxou a cabeça dela em direção da sua boca. 

- Me digas senhorita, quem a mandaste aqui?



- Maldito! – ela grunhiu, sentindo os primeiros sintomas da Legilimência e 
fazendo o possível para fechar sua mente.

- Oclumente, então? – ele sussurrou, aproximando-se de sua orelha e 
fazendo-a sentir-se enjoada.

- Vai se danar! – gritou, dando um chute na canela dele.

Merus cambaleou para trás, e ela procurou em volta onde sua varinha tinha 
caído. Encontrou-a poucos metros dos dois e correu, tentando alcança-la antes que 
o comensal lançasse algum feitiço nela. Estava a centímetros de sua varinha e 
jogou-se no chão, esticando a mão para alcança-la, mas o comensal segurou-a pela 
cintura e colocou a própria varinha em seu pescoço, novamente prensando-a na 
parede.

- Não quero matar a ti! – ele falou, encarando-a tão próximo que ela podia 
sentir a respiração dele em seu rosto – Quero o nome de quem lhe deste a 
informação que eu estaria aqui! – sua voz estava carregada e cheia de raiva. Ela
ainda tentou chuta-lo, mas desta vez ele estava preparado – Vamos. Diga-me!

Anigel encarou os olhos castanhos que a fitavam com raiva, mas antes que 
pudesse falar qualquer coisa, o comensal foi jogado longe e ela acabou caindo no 
chão de mau jeito. No final do corredor, três aurores tentavam conter o comensal, 
entre eles Potter. Levantou-se o mais rápido que pode, mas quando olhou 
novamente, viu seu chefe indicando uma tapeçaria antiga e entrando atrás dela.

Surpresa, ela correu até lá, mas a porta que dava de entrada já havia se 
fechado. Sentindo-se frustrada, ela encarou a grande tapeçaria e viu, em um canto, 
algo que havia sido escrito depois que tapeçaria havia sido feita: Pentcruxes.



Capítulo 4 – Pentcruxes

Todos os aurores, inclusive aqueles que não participaram da missão em 
Dursmtang, estavam sentados no QG dos aurores, com um ar sombrio. Aquela 
derrota deixara Anigel acabada e sentindo-se terrível, mas ela pode ver que para 
seu chefe, aquilo havia sido um golpe muito terrível.

Merus havia fugido por corredores escuros e de difícil acesso dentro da 
tapeçaria, deixando Potter e os outros dois aurores quase perdidos naquela 
escuridão. Quando o chefe percebeu que estavam perdidos e que o comensal havia 
escapado, ordenou que voltassem, mas demoraram quase uma hora para achar a 
saída. 

Assim que a reunião terminou, Potter chamou Anigel para ir até sua sala. 
Um pouco preocupada com o que ele queria conversar, sentou-se na cadeira em 
frente à sua mesa e começou a falar:

- Eu sei que errei, Potter, em deixa-lo escapar da sala do diretor! Se eu 
tivesse conseguido domá-lo lá dentro, ele estaria preso e-

- Paquet, por favor... – ele disse, em um tom de voz triste e derrotado – Não 
me faça sentir mais culpa.

Anigel abriu a boca várias vezes, mas não soube o que falar. Sentiu um 
aperto tão terrível na garganta que pensou que iria chorar ali, na frente do seu 
chefe. Ela sabia bem o que havia feito Potter odiar e desejar tanto capturar Merus, 
mas ninguém mais sabia. Lembrou-se do dia em que acordara de seu torpor e que 
resolvera ser uma auror melhor e encarou Potter com outros olhos. 

Apesar de fazer pose de insensível e de adorar comandar, o homem havia 
passado por tantos terrores em sua vida que o último o dilacerara por completo. E 
fora a última pessoa que Merus matara antes de desaparecer: Ginevra Potter. 
Tentando ser um pouco mais sensível (coisa que não era fácil para ela depois da 
morte de seus pais), falou: 

- Potter, isso é ridículo! Não foi culpa sua se ele saiu correndo e... – ela parou 
abruptamente e encarou o chefe sem acreditar – Potter! Ele conhecia aqueles 
corredores!

- Como assim? – ele encarou-a sem compreender.



- Pense bem! – ela exclamou, levantando-se extasiada com sua explicação –
Como ele sabia exatamente para onde correr? Como ele sabia que atrás daquela 
tapeçaria existia uma passagem e como ele despistou vocês tão facilmente? Céus, 
isso é tão óbvio que chega a ser ridículo!

- Então ele deve ter estudado em Durmstang! – sorriu Potter, aproximando-
se dela – Paquet, isso foi brilhante!

- Isso foi inteligente! – ela falou, dando um sorriso também.

Por alguns minutos, os dois ficaram se encarando, entusiasmados, e então 
Anigel sentiu algo esquisito em seu peito. Ela estava se sentindo feliz pela primeira 
vez desde que começara a buscar informações sobre Merus e parecia que o chefe 
sentia o mesmo. Naquele momento, eles estavam tão conectados nessa nova pista 
que não perceberam o quão próximos estavam. Foi quando Anigel percebeu que 
encarava a íris do chefe tão próxima que podia ver o contorno de seus olhos 
verdes.

Sem saber direito o que fazer, ela deu outro sorriso, desta vez um pouco 
amarelo, e afastou-se, dizendo:

- Eu vou agora para Durmstang! Quero tirar a limpo o que Dietrich pode 
saber!

- Sim! – Potter também se afastou, indo sentar-se novamente em sua cadeira 
atrás da mesa e parecendo evitar olhá-la nos olhos – Faça isso e me repasse assim 
que possível.

- Certo. – ela falou, ainda lançando um sorriso amarelo e saindo da sala.

***

Apesar de ter estado na escola ainda na noite anterior, enquanto aguardava 
alguém busca-la nos portões, Anigel não sabia se teria coragem de olhar o estrago 
que eles haviam deixado. Lembrou-se das tapeçarias sendo consumidas pelo fogo e 
não pode deixar de engolir em seco. Mesmo com tudo o que acontecera, Dietrich 
fora gentil e solícito, dizendo que a receberia naquele mesmo dia.



Um professor com rosto de poucos amigos a recebeu no portão e fez com 
que ela o seguisse entre os corredores da escola. Ficou um pouco chocada em ver 
que as tapeçarias, que na noite anterior estavam destruídas, naquele momento 
estavam intactas, como se nada houvesse acontecido.

A porta da sala do diretor também estava consertada e tudo estava em seu 
devido lugar. Quando entrou no gabinete de Dietrich e ele levantou-se para 
recebê-la, provavelmente percebeu seu espanto e deu um sorriso franco.

- Nossa escola tem uma tapeçaria que se reconstrói sozinha, portanto não se 
preocupe. – ele disse, segurando e apertando sua mão em um cumprimento – Tudo 
está organizado e nada foi perdido.

- Que bom! – ela resmungou, sem saber exatamente o que falar.

- Bom, senhorita, em que posso ser útil? – ele falou, voltando a se sentar em 
sua cadeira atrás da mesa e oferecendo uma cadeira para ela se sentar.

- Eu vim até aqui porque notamos que o comensal Merus estudou na sua 
escola. 

- E você acha que talvez eu posso ajuda-la? – ele deu outro sorriso.

- Você acha possível?

- Com certeza. Se ele entrou em uma passagem secreta, que nem mesmo eu 
conheço todas, provavelmente ele estudou aqui ou tem um vasto conhecimento 
desta escola. O único problema é descobrir sua identidade, já que nem sua idade 
temos.

- Eu li, na tapeçaria onde ele entrou, algo que não foi escrito junto com seu 
feitio. Pentcruxes. Reconhece esse nome?

Anigel observou atentamente o rosto do diretor ao ouvir o que ela falara, 
mas ele não pareceu reconhecer o nome de imediato. Alguns segundos depois, 
porém, ele fechou sua expressão, parecendo lembrar-se de algo.

- Eu era professor na época, mas me lembro de algo. Era um grupo de cinco 
alunos, que se autoproclamavam Pentcruxes. Não eram alunos problemáticos, mas 
eu nunca cheguei a vê-los de perto. Quem comentava sobre eles era o diretor da 



época, pois ele conhecia suas identidades e apoiava seus atos, fossem eles bons ou 
maus. 

- E o senhor não tem como contatar esse diretor?

- Ele está morto. Morreu durante a guerra, era um dos comensais de 
Voldemort.

- Hum... – resmungou Anigel, pensativa – Será que não haveria nada nos 
registros da escola sobre esse grupo?

- Acredito que não. Eu não tenho muita informação sobre esse grupo, até 
porque era secreto e somente o diretor da época, que os apoiava, conhecia suas 
identidades. 

Ela olhou-o, intrigada.

- Me perdoe se a ajuda não foi o suficiente – ele resmungou, provavelmente 
achando que a feição dela era de decepção – Achei que podia ajuda-la, senhorita, 
mesmo não sendo muita coisa.

- Oh, não! Não estou chateada! – ela deu um sorriso – Estava pensando...
Será que eu poderia ver alguns arquivos de sua escola? No geral... devia ter algo 
que os caracterizava ou que eu pudesse ver para lembrar suas identidades. Agora 
sabemos a época que ele pode ter estudado, portanto podemos ter uma ideia de 
sua idade.

- Eu não me lembro de nada, mas será um prazer ajuda-la. Mas, será que 
podemos marcar essa visita em outro dia? Tenho um compromisso agora e não 
posso remarcar.

- É claro! Desculpe o incomodo, diretor.

Anigel sorriu, agradecida, e o diretor levantou-se.

- Agora, tenho que ir. Mando-lhe uma coruja assim que puder recebê-la.

- Muito obrigada, diretor! – ela apertou a mão do homem e sorriu.

- Até mais ver, senhorita.



***

Assim que porta do gabinete do diretor fechou, ele encarou o homem que 
estava escondido todo aquele tempo por um feitiço e cruzou os braços.

- Você tem muito que explicar.

- Desculpe por fazê-lo ser alvo de Merus – o homem disse, saindo de sua 
posição – É por minha culpa que ele tentou mata-lo ontem.

- Então é isso. – ele falou, sentando-se – Sente-se, por favor.

- Contarei tudo o que sei, se você quiser, mas sabe que poderá ser morto no 
processo. Todos que sabem da verdade morrem.

- Eu tenho minhas formas de garantir minha sobrevivência, mas quero saber 
da verdade.

- Saberá. – disse o homem, sentando-se na cadeira em frente a mesa do 
diretor.



Capítulo 5 – A única alternativa

No dia seguinte, Anigel chegou cedo ao QG e não estranhou em encontrar 
Potter ali, rodeado de papéis e parecendo cansado.

- Você não dorme? – ela perguntou, fazendo com que o homem desse um 
pulo de susto.

- Paquet! Você me assustou.

- Algo me diz que você passou a noite em claro. – ela disse, sentando-se na 
cadeira em frente a mesa e olhando os papéis em volta – O que é isso tudo?

- Primeiro me diga: o que descobriu em Durmstang?

- Sim! – ela se ajeitou na cadeira – Quando vocês entraram na tapeçaria, eu 
vi um nome escrito nela. Era algo que não pertencia ao original, então perguntei ao 
diretor o que sabia sobre os Pentcruxes. A princípio ele não pareceu se lembrar, e 
então comentou que conhecera esse grupo de alunos quando ainda era professor. 
Não descobri a identidade de Merus, mas agora sabemos que ele estudou por lá há 
mais ou menos dez anos e poderia fazer parte desse grupo, por saber da existência 
da passagem. O único que sabia de suas identidades era o diretor da época, que os 
apoiava. Mas, adivinhe só? Ele está morto.

- Não é muita coisa. – resmungou Potter, lançando lhe um sorriso torto.

- Não, mas ele me disse que avisaria quando eu pudesse dar uma olhada 
nos históricos dos alunos que estudaram naquela época por lá. É bastante coisa 
para ver, mas quem sabe achamos algo?

- É um começo, enfim! – ele falou, encarando-a com um sorriso – Bom 
trabalho, Paquet.

- Obrigada, chefe! – ela voltou os olhos para os papéis – E agora, vai me 
dizer o que é isso tudo?

- Burocracia! – ele grunhiu, irritado e voltou os olhos para a papelada 
também – Enquanto vocês me repassam informações, eu devo coloca-las em papéis 
e mandar para o Ministro.



- Deixe que eu ajudo, então! – ela falou, pegando um dos relatórios na mão –
O que eu devo fazer?

Potter encarou-a estranhamente, mas não expôs seus pensamentos. Explicou 
que ela deveria ler o relatório que ele havia escrito e revisá-lo, e então manda-lo 
para o Ministro da forma interdepartamental, ou seja, lançando lhe um feitiço e 
deixando que seguisse o rumo da sala do Ministro.

Depois de três relatórios, Anigel estava vendo as letras se embaralharem. 
Não era algo fácil para ela que dormira a noite inteira e ficou imaginando como
Potter conseguia ficar acordado a noite e ainda trabalhar daquela forma pela 
manhã. Ao ver seu rosto cansado, ela teve um pouco de pena do chefe. 
Provavelmente ele evitava passar muito tempo em casa, pois sempre que chegava 
ao QG, ele já estava ali e quando saia Potter geralmente ainda ficava.

Após duas horas, em que os aurores já haviam passado pela sala do chefe e 
ido resolver seus problemas no QG, ela largou o último relatório que lia e 
espreguiçou-se na cadeira, sentindo-se tonta. Potter ainda tentava se concentrar no 
relatório em sua mão, mas sua cabeça estava a cada minuto pendendo para frente.

- Quer que eu termine esse para você? 

- Não precisa – ele disse, pulando as últimas folhas e lançando um feitiço 
que fez o relatório voar – Está perfeito! Eu não aguento mais esses papéis.

- Certo. – ela deu um sorriso e levantou-se – Então não tenho mais nada a 
fazer aqui. 

- Muito obrigado, Paquet. 

- De nada. Só não disponha tanto, porque fazer esse trabalho é muito chato.

Ele deu uma risada e levantou-se também.

- Quer saber? Eu vou pagar um almoço para você como agradecimento. – ele 
disse, aproximando-se dela – Antes que você me negue já aviso que não foi um 
pedido, foi uma ordem.



Anigel abriu a boca, mas não sabia exatamente o que fazer. Pela primeira 
vez desde que sua esposa morrera ele parecia estar de bom humor, e ela não queria 
estragar aquele momento.

- Ahn... obrigada. Vamos, então?

Os dois saíram do Ministério conversando sobre os relatórios, mas logo 
estavam conversando sobre outras coisas. Anigel resolveu que aproveitaria aquele 
momento para relaxar. Desde a morte dos seus pais seus únicos momentos de paz 
eram quando estava em casa com Gustav e nunca tivera nenhum amigo para 
passar o tempo. 

***

O almoço passara tão rápido que ela nem notou. Potter e ela conversaram 
sobre tudo, evitando falar sobre Merus ou qualquer outro assunto mais doloroso 
ou de trabalho.  Quando estavam saindo, o chefe recebeu um aviso que deveria ir 
até o Ministério para uma reunião extraordinária. Anigel agradeceu o almoço e a 
companhia e o homem saiu correndo, sem nem espera-la. 

Sabia que deveria voltar para o Ministério também, portanto foi 
caminhando lentamente na direção do seu trabalho. Seu peito estava cheio daquela 
felicidade que há tempos não sentia e estava tão distraída que não percebeu que 
alguém se aproximara dela e segurara seu braço.

- Senhorrita! – falou o homem que segurava seu braço firmemente – Mas 
que prazerr em reencontrrá-la! 

Um pouco chocada, segurou sua varinha firmemente no bolso do casaco e 
encarou o homem. Era um senhor de idade, com no mínimo sessenta anos. Não 
tinha cabelos embaixo do chapéu e vestia um terno velho, mas bem bonito. Ao ver 
que ela o encarava sem parecer reconhecê-lo, ele deu um sorriso muito contente e
falou:

- Não a vejo desde que... bom, desde que seu irrmãozinho lançou aquele 
feitiço no gato e o trransforrmou em um sapo corr de rosa! – ele deu uma 
gargalhada e encarou-a nos olhos, fazendo com que Anigel finalmente soubesse 
quem era.



- Oh! O senhor! – ela deu outro sorriso e abraçou-o – Mas quanto tempo 
mesmo! Desde a França!

- We, we... – ele falou, dando um sorriso maroto – Vamos até minha casa. 
Fica aqui perrtinho e podemos converrsarr melhorr.

Anigel assentiu e caminhou com o homem tranquilamente. Desde que se 
encontraram, Mark havia assumido diversos disfarces, mas essa era a primeira vez 
que ele transformava-se em outra pessoa. Portanto, encontra-la deveria estar 
ficando cada vez mais difícil para ele.

O homem guiou-a pelas ruas de Londres, conversando animadamente e 
dando outras informações que somente Mark poderia saber e então, finalmente, 
entrou no que parecia ser uma rua sem saída. O homem parou de sorrir e olhou em 
volta. Pareceu confiar que estava tudo bem e empurrou-a por uma parede de 
pedra, que revelou ser uma passagem. Subiram três andares de escadas para 
finalmente chegar ao apartamento, que Mark empurrou-a com um pouco de 
preocupação para dentro.

- O que significa isso, Mark? – disse ela, dando uma olhada com certo nojo 
pelo apartamento.

Era uma bagunça tão grande que ela não sabia nem o que fazer. O sofá 
estava coberto de bagunça, pratos sujos e roupas velhas. Havia mais um cômodo 
ao lado que parecia ser onde ele dormia e um pequeno banheiro. Não havia 
cozinha e nem onde cozinhar.

O senhor de idade pegou uma taça prateada na mesinha ao lado do sofá 
sujo e bebeu em um gole só. Seu corpo começou a borbulhar e então, ele 
transformou-se em Mark Edward.

- Me desculpe por isso Anigel, mas não há outro jeito de nos encontrarmos.

- Aconteceu alguma coisa?

Ele passou as mãos nos cabelos e encarou-a com seus olhos azuis, parecendo 
acabado.

- Eu preciso lhe falar algumas coisas antes que seja tarde demais.



- Tarde demais? – ela encarou-o, sem compreender – O que está dizendo?

- Merus sabe que há alguém infiltrado. Isso se já não sabe que sou eu.

- Céus, Mark! Você está passando por algo desnecessário! Potter já sabe 
sobre você, tive que contar para que ele acreditasse sobre o diretor da Durmstang, 
e o Ministério com certeza o apoiaria e o protegeria! Chega dessa loucura!

- Fique quieta, Anigel! – ele gritou, aproximando-se dela com ferocidade –
Eu estou no fim de tudo e não irei largar todos esses anos por medo!

Um pouco assustada, Anigel afastou-se, segurando sua varinha e 
apontando-a para ele. Mark pareceu perceber e respirou fundo antes de voltar a 
falar, o que fez com que ela abaixasse a varinha ao lado do corpo.

- Eu não quero que me salvem Anigel. Eu quero descobrir a identidade do 
Merus... e eu já estou quase lá. Falta tão pouco que eu sei que está no fim. Por isso 
que lhe trouxe aqui. – ele falou mais calmo e começou a vasculhar os bolsos até 
encontrar algo – Lembra-se daquele número que eu lhe entreguei?

- Sim, o-

- NÃO FALE! – ele grunhiu, novamente se alterando – Desculpe-me, Anigel, 
mas nunca diga a ninguém. Guarde somente para você. Isso aqui é uma chave – ele 
mostrou uma pequena chave dourada – Guarde-a onde ninguém nunca poderá 
encontrar. Quando chegar a hora, você vai entender o porquê.

- Quando chegar a hora? – ela perguntou, segurando a pequena chave nas 
mãos e a olhando atentamente – E quando será essa hora, Mark?

- Quando eu morrer.

Anigel levantou a cabeça tão rápido que chegou a estalar seu pescoço. 
Encarou o amigo com um misto de susto e raiva, sem saber exatamente o que 
sentir ao ouvir aquilo.

- Você enlouqueceu? Como assim “quando eu morrer”? – ela gritou, 
perdendo o controle – VOCÊ NÃO VAI MORRER!



- É claro que vou, Anigel! – ele disse, se aproximando dela e segurando-a 
pelos ombros – Você sabe o quanto é difícil para mim deixa-la só e desprotegida, 
como fiz pelos últimos anos, mas foi uma promessa que fiz a você. Eu vou 
descobrir a identidade dele e você vai captura-lo.

- Não quero isso! Não quero que você morra, seu idiota! – ela falou, sentindo 
as lágrimas escorrerem abundantes pelo seu rosto – Você é a única pessoa que eu 
considero como sendo minha família, Mark! – ela segurou o rosto dele, fazendo 
com que ele a encarasse – Por favor, vamos até o Ministério, você pode dizer o que 
descobriu e a gente descobre juntos a identidade do Merus! 

- Me perdoe, Anigel, mas isso não será possível. – ele falou, soltando as 
mãos dela e virando-se de costas – Eu estou fazendo isso por você, sim, mas 
também é por mim. Eu não suporto lembrar que deixei seus pais morrerem! Que 
deixei que Merus os matasse... e por pouco ele não te matou também!

- Não seja tolo, Mark! – ela grunhiu, tentando limpar seu rosto, mas as 
lágrimas continuavam descendo – Ele nunca sequer tentou me matar! Eu o 
encontrei há dois dias em Durmstang e ele chegou a me desarmar, mas só queria 
saber quem havia contado que ele estaria ali! 

- Ele sequer... ele não tentou te matar? De novo? – perguntou Mark, 
parecendo compreender algo maior do que ela sabia – Me conte isso direito, 
Anigel.

- Estávamos lutando, e ele conseguiu me desarmar. Me prensou na parede, 
chegou a colocar a varinha em meu pescoço, mas só perguntou. Ali, nos 
corredores, foram duas vezes que ele teve a chance, mas sequer tentou. Como da 
primeira vez.

Sem conseguir mais resistir, ela sentou-se no chão, chorando copiosamente. 
Toda sua dor voltara como um baque, mas Mark não pareceu perceber. Ele a 
encarava preocupado, mas não parecia ser por ela estar chorando.

- Anigel, escute-me com atenção – ele disse, agachando-se na frente dela e 
puxando seu rosto para que o encarasse – Eu estou chegando ao fim de tudo e peço 
que tome cuidado. Não conte a ninguém sobre mim ou qualquer outra coisa. Se eu 
estiver certo... você corre mais perigo que qualquer um de nós. Você compreende?

- Não! – ela grunhiu, segurando o rosto dele também – O que você vai fazer?



- Só me prometa que serei seu segredo para sempre.

- Eu prometo se você não morrer... por favor, Mark, não morra!

- Eu nunca morrerei enquanto você estiver ali por mim! – ele disse, dando 
um sorriso e limpando as lágrimas dela – Agora você deve ir. Já deveria estar no 
Ministério e não quero ninguém fazendo perguntas que não podem ser 
respondidas. Vamos nos encontrar novamente, Anigel, não se preocupe.

Ela acenou, levantando-se e encarou o amigo. Parecia que havia passado 
décadas desde seu almoço com Potter de tão pesado que seu peito ficara. Somente 
a ideia de perder Mark a deixava apavorada. Aquele homem era como um irmão 
mais velho para ela, alguém que a apoiara e a ajudara a suportar todos aqueles 
anos. Ele havia sumido por um tempo, mas prometera que voltaria, e aquilo a 
deixara despreocupada. Mas naquele momento, ela não tinha certeza de que o 
amigo voltaria. 

Mark levantou-se também e puxou-a, dando um abraço tão forte que ela 
sentiu mais lágrimas escorrendo pela sua face. Aquela era uma despedida e não 
um simples até mais como ele estava insistindo em dizer.

- Vá Anigel.

Ela assentiu e virou-se, indo embora sem nem olhar para trás.

***

Assim que Anigel saiu, Mark ajoelhou-se no chão, sentindo todo o peso do 
mundo em suas costas e, pela primeira vez em muitos anos, começou a chorar. 
Não queria que fosse daquela maneira. Não queria ter que morrer para poder 
ajudar Anigel a encontrar paz, mas sabia que não havia alternativas. Se sua 
desconfiança estivesse certa, ela precisava de proteção. E, para isso, ele precisava 
ter certeza do que estava acontecendo.



Capítulo 6 – A explosão de Gustav

A tarde no Ministério passou corrida e Anigel estava cansada. Sua conversa 
com Mark havia a abalado psicologicamente e deixando-a fisicamente exausta, 
portanto não via a hora de chegar em casa e deitar em sua cama. No momento em 
que abriu a porta do apartamento, porém, viu que Gustav andava de um lado para 
o outro na sala, parecendo nervoso.

- O que aconteceu? – ela perguntou, largando as chaves e a bolsa em cima da 
mesa e segurando-o pelos ombros.

No exato instante em que ela colocou as mãos nos seus ombros, o homem 
desviou-se dela, parecendo irritado. Quando se voltou para ela, seus olhos estavam 
um pouco saltados.

- Céus, o que aconteceu? Porque está assim?

- Onde você almoçou hoje, Anigel? – ele perguntou, encarando-a 
ferozmente.

- Em um restaurante perto do Ministério. – ela falou, sem compreender o
que estava acontecendo.

- Com quem?

- Com meu chefe. Gustav, o que houve?

Ele se aproximou tão rápido dela que ela não compreendeu o que estava 
acontecendo até vê-lo segurando seus ombros com força.

- E o que estava fazendo com ele? Porque foram almoçar juntos? Me 
responda! – ele grunhiu, segurando-a com mais força.

- Gustav, está me machucando! – ela disse, sentindo as lágrimas escaparem 
de seus olhos.

Os olhos dele instantaneamente voltaram ao normal e ele encarou-a com 
terror. Anigel massageou os braços doloridos e tentou parar de chorar, em vão.



- Céus, Anigel! – ele exclamou, parecendo desesperado – Me perdoe! Por 
favor, me perdoe! – ele ajoelhou-se no chão, sem parecer saber o que fazer.

- O que foi isso? – ela conseguiu perguntar, ainda chocada.

- Eu sendo um idiota! – ele respondeu, aproximando-se dela, ainda 
ajoelhado – Eu estava com ciúmes! Me contaram que você saiu almoçar com ele e 
eu vi vocês saindo do restaurante e...

- E você resolveu me agredir antes de me ouvir? – ela perguntou, ainda um 
pouco chocada com a atitude do namorado.

- Eu perdi o controle! – ele começou a chorar, desesperado – Eu tenho medo 
de te perder. Você é a única coisa que me resta nessa vida, Anigel, e eu jamais 
suportaria...

Ele respirou fundo e levantou-se, sem terminar a frase. Encarou-a e engoliu 
em seco, parecendo não saber o que fazer.

- Eu vou embora. Me perdoe.

- Certo. – ela resmungou, ainda sem palavras.

Sem nem olhar para trás ele abriu a porta do apartamento e saiu, deixando 
Anigel ainda sem compreender muito bem o que acontecera. Ele nunca agira 
daquela forma e ela ficou temerosa. Não que houvesse deixado de amá-lo pelo que 
acontecera, mas não tinha certeza do porque aquilo acontecera. Nunca, desde que 
começaram a namorar e morar juntos, ela recebera aquele tipo de tratamento vindo 
do namorado. Ele sempre fora gentil e compreensivo e aquilo era algo que ela não 
estava compreendendo.

Mas seria o que acontecera motivo para ele sair de casa e ela deixá-lo fugir?
Saiu correndo atrás dele, e ficou com medo que ele tivesse aparatado, mas para sua 
felicidade, ele caminhava lentamente alguns metros, parecendo desolado. 

- Gustav! – ela chamou, desesperada e ele virou-se – Espere!

O homem parou e ficou esperando, parecendo ansioso. Anigel aproximou-
se dele, ficando a um metro de distância.



- Vamos conversar. Volte para casa.

- Certo. – ele falou e a seguiu para casa novamente.

Os dois entraram e ela encostou a porta, pedindo que ele sentasse no sofá. 
Ela fez o mesmo e encarou-o, ainda não sabendo o que dizer.

- Me responda novamente: o que foi isso?

- Eu estava com ciúmes e me descontrolei. – ele deu uma pausa e encarou-a 
– Eu sei que você deve estar assustada e confusa com isso tudo, mas eu tenho um 
medo de perdê-la que você não faz ideia e... quando eu fiquei sabendo que você 
havia ido almoçar com outro homem, eu perdi a cabeça. 

- Você achou que eu e o Potter...  – ela parou e encarou-o, um pouco 
surpresa – isso é doentio, sabia?

- Eu sei! – ele passou a mão no rosto, parecendo cansado – Mas eu passei a 
tarde em casa e cada vez aparecia mais coisas na minha mente e quando você 
chegou eu... descarreguei tudo em você! – ele encarou-a novamente, determinado –
Eu sou um idiota e não ficaria surpreso se você me mandasse embora para sempre.

- Acho que isso não será necessário. – ela falou, encarando-o – Eu estou 
assustada com sua reação, mas não é algo que eu não possa lidar. Se você me 
prometer que jamais fará isso novamente e que conversará comigo antes de criar 
ilusões falsas em sua mente, eu posso aceita-lo de volta.

- Eu juro por tudo, Anigel, que eu jamais irei fazer isso novamente! – ele 
disse ajoelhando-se na frente dela e fazendo com que lágrimas escorressem pelo 
seu rosto novamente – Eu fui um grande idiota e jamais, jamais irei fazer o que fiz!

Anigel suspirou e segurou as mãos dele, fazendo-o sentar-se novamente no 
sofá. Mesmo não compreendendo de onde surgira aquele ódio e rancor contra ela, 
compreendia a sensação dele: o medo de perder algo que lhe era muito importante. 
Com certeza ela ficaria preocupada se soubesse que ele almoçara com uma colega 
de trabalho, mas nunca agiria daquela forma, pois seus ciúmes só existiriam se ele 
demonstrasse algo. Mas, talvez, ele fosse um pouco mais possessivo do que ela.

- Certo, então. Prometa-me que conversará comigo sempre que estiver se 
sentindo mal com uma situação.



- Eu prometo.

- Promessa é dívida, Gustav! – ela disse e segurou seu rosto com as mãos –
Eu e o Potter fomos almoçar juntos porque eu o ajudei a terminar uns relatórios e 
ele me convidou para almoçar como agradecimento. Foi só isso, Gustav!

- Não precisa se explicar, Anigel! – ele segurou o rosto dela, ainda chorando 
– Eu fui um idiota que não merece explicações. Não importa o que aconteceu mais, 
você está certa.

- Agora chega disso, então! – ela tentou dar um sorriso animador, mas saíra 
algo como um espasmo – Eu tive um dia um pouco terrível no trabalho e só quero 
tomar banho e dormir.

- Certo... então eu posso lhe esperar na cama?

Anigel suspirou e respirou fundo. Apesar de tudo, ele parecera arrependido 
e ela não queria ficar remoendo aquilo eternamente.

- Não quer ir tomar um banho comigo? – ela perguntou, dando um sorriso 
maroto.

- Isso é muito provocante, mas eu já tomei banho, meu amor.

- Você nunca tomou banho comigo! – resmungou ela, um pouco chateada.

- Não seja assim! – ele se aproximou, beijando-a – Prometo que compenso 
com uma massagem!

- Hum... certo, então. – ela disse, indo até o banheiro e fechando a porta.

***

Anigel chegou ao QG na semana subsequente um pouco mais tarde do que 
geralmente chegava. Não que estivesse com medo de ficar a sós com o chefe, mas 
preferiu evitar aquilo ao menos nos dias que se seguiram a briga dela e do 
namorado.



Gustav não comentara mais nada sobre o ocorrido e estava muito mais 
compreensivo e carinhoso do que o normal. Ela sabia que ele estava tentando 
compensar por seu tratamento com ela, mas não queria que ele exagerasse. Ainda 
não estava muito tranquila com todo o ocorrido.

Potter entrou no QG dos aurores naquela manhã para repassar algumas 
informações, mas nada referente ao caso Merus. Os aurores responsáveis por fazer 
buscas com os parentes próximos das vítimas mostraram seus resultados, que 
foram totalmente infrutíferos, pois ninguém sabia o motivo verdadeiro de porque 
seus parentes foram mortos.

Resolveu, então, que mandaria uma coruja para o diretor da Durmstang 
para perguntar quando poderia passar por lá para ler os históricos. Foi para o 
corujal do Ministério para pegar uma coruja oficial, mas assim que pisou lá dentro 
percebeu que Potter também estava ali. 

Ela sentiu uma ansiedade percorrer lhe o corpo, que ela atribuiu ao medo de 
conversar com ele. Apesar de não querer se sentir assim com o namorado, 
percebeu que estava apavorada com a reação que ele poderia ter caso ela se 
encontrasse com Potter novamente, mesmo que fosse por uma coincidência. 
Sabendo que isso não estava certo, decidiu ir contra aquele sentimento. Se 
realmente fosse medo, precisava encarar. Havia muito tempo que não se sentia tão 
bem com outra pessoa por perto e não ia deixar isso desaparecer por causa de uma 
atitude como a de seu namorado.

- Olá! – ele disse, dando um sorriso ao vê-la entrar – Quase não a vi essa 
semana! Muito trabalho?

- Um pouco! – ela sorriu também e pegou uma coruja oficial, colocando o 
pergaminho nela.

- Está tentando entrar em contato com Schuster?

- Sim. – ela falou, largando a coruja, que levantou voo – Não falo com ele há 
uma semana e ele me prometeu que assim que pudesse entraria em contato.

- Que estranho. – resmungou Potter, se aproximando dela – Eu ouvi hoje 
alguém comentar sobre ele, que havia faltado uma reunião importante. Será que 
aconteceu algo?



- Será possível? – ela encarou o chefe, surpresa – Eu não havia pensado 
nessa possibilidade. Acha que eu devo ir à Durmstang sem avisar?

Potter abriu a boca para responder, mas perdeu a voz ao ver um patrono em 
formato de tigre aparecer em frente a Anigel.

- Me encontre no meu apartamento! AGORA!

A voz de Mark ressoou pelo corujal, fazendo com que o coração de Anigel 
batesse mais rápido e começasse a suar.

- O que foi isso? – ele perguntou ao ver a feição de espanto no rosto dela –
Paquet?

- Isso foi Mark! Céus, eu preciso correr!

Ela virou-se para correr, sem nem pensar, quando Potter segurou seu braço, 
preocupado.

- Você não vai sozinha, Paquet! Está louca? E se Merus o fez mandar essa 
mensagem e isso é uma cilada?

- Não importa! – ela grunhiu – Solta meu braço, Potter!

- Não seja estúpida! Eu vou com você e levarei reforços. Vamos!

Sem deixar que ela falasse mais nada, ele arrastou-a pelo corujal em direção 
ao QG dos aurores, fazendo com que ela sentisse o peso em seu peito aumentar.

***

Finalmente ele havia descoberto quem era seu espião. Apesar de estar 
desconfiado há algum tempo, quando viu uma foto antiga em que Mark Edward 
posava ao lado dos Paquet teve a certeza de que só poderia ser ele. 

Deu um sorriso triunfal e abriu a porta do apartamento, mas o homem 
pulou em cima dele e segurou-o, aparatando.



Capítulo 7 – De volta ao ninho

No instante em que subiam as escadas correndo, Anigel escutou uma 
movimentação no andar do apartamento de Mark e correu o mais rápido que 
pode. Potter e mais dez aurores corriam com ela, fazendo com que tudo parecesse 
surreal.

Assim que chegou ao terceiro andar, viu que a porta do apartamento de 
Mark estava entreaberta e sentiu seu coração parar. O mais rápido que pode, abriu 
a porta, mas não havia nenhum corpo no chão como esperava. 

- Mark? – ela gritou, correndo até o quarto adjacente com a varinha em 
punho.

- Não há ninguém aqui, Paquet! – falou Potter, um pouco ofegante pela 
corrida – Tem certeza que é aqui?

Sem nem responder o chefe, Anigel correu até a sala. Mark não era idiota e 
com certeza não a chamaria ali sem razão. Percorreu os olhos pela sala, tentando 
achar algo que pudesse servir de referência quando viu, em cima da pequena mesa 
ao lado do sofá, embaixo da taça de prata, um pedaço de pergaminho queimado.

“Essa é a hora que os passarinhos retornam ao ninho. Volte ao ninho e encontrará o 
que procura.”

Ela encarou o papel sem compreender muito bem e Potter pegou-o de sua 
mão, lendo também.

- Volte ao ninho? O que isso significa, Paquet?

- Volte ao ninho, Potter. – ela falou, subitamente compreendendo o que 
Mark dissera – Ele levou Merus para a vila onde está... onde está minha casa.

- E onde isso fica mesmo?

- Na França.

***



Depois de quase duas horas voando, eles conseguiram chegar à vila onde 
Anigel morara durante dezessete anos de sua vida. Sentindo um nó na garganta 
antes mesmo de descer, ela avisou Potter que era ali e eles desceram, pousando 
perto da sua casa.

Antigamente sua casa sempre fora arrumada e colorida. Apesar de o caseiro 
continuar deixando-a limpa e organizada, aquela casa parecia fora do lugar. Vazia 
e sem sentido. Potter mandou os aurores fazerem uma vistoria nas redondezas e 
encarou-a.

- Você acha que eles estão lá dentro?

- É possível, Potter. Devemos entrar. Se ao ninho devo retornar, aqui vou eu.

Os dois entraram juntos pelo portão de ferro e Anigel sentiu seu corpo 
tremer. A última vez que passara por aqueles portões fora para ver seus pais e seu 
pequeno irmão mortos no chão da sala. Iria ela agora fazer o mesmo caminho para 
ver outra pessoa morta por Merus?

Potter abriu a porta com um feitiço e logo mais dois aurores se juntaram a 
eles. A casa parecia deserta. Não havia nenhum movimento e parecia abandonada. 
De repente, ela ouviu um barulho que parecia vir dos fundos da casa. Passou na 
frente, para mostrar aonde ir aos outros e correu. Se fosse uma armadilha, iria 
finalmente poder encontrar Merus e destruí-lo ou então ele mata-la, como não 
fizera na primeira vez que se viram.

Assim que se aproximaram dos fundos da casa, podiam ouvir barulhos e 
estampidos, que só poderiam significar uma coisa: havia alguém lutando. Ela 
olhou pela janela e viu Mark, muito machucado, desarmado e um comensal 
apontando a varinha contra ele.

Anigel correu até do lado de fora, e apontou a varinha para o comensal.

- Impedimenta!

O comensal voou para frente, colidindo com Mark, e os dois caíram no 
abismo do penhasco que havia ao lado de sua casa. Anigel correu até a borda, a 
tempo de ouvir muitos estampidos de pessoas aparatando. Olhou para trás e viu 
que vários comensais estavam ali, apontando suas varinhas para ela. E então, 
Potter e os outros aurores apareceram e a luta começou.



Aproveitando-se disso, ela olhou novamente para baixo. Uma varinha 
iluminava um ponto mais abaixo. Ela jogou um feitiço de levitação em si mesma, e 
foi descendo o mais silenciosamente que pode. Quando se aproximou da luz, 
desviou, fazendo o possível para que o comensal não a visse. Mark falava algo 
para o homem, que continuava apontando a varinha para ele.

- Quais são seus planos com Anigel? O que pretende? – ele grunhiu, 
segurando a perna quebrada.

- Acha que eu vou dizer a ti, inútil? Enganaste-me por tempo demais.

Anigel parou em uma pedra firme e apontou a varinha para o comensal, 
jogando um feitiço de aprisionamento nele, mas o comensal desviou-se e jogou um 
feitiço nela, que, presa em uma pedra pequena, não conseguiu desviar a tempo e 
caiu de joelhos ao lado de Mark.

Apesar de não conseguir se levantar, Anigel apontou a varinha para o 
comensal, que pareceu sorrir, como se estivesse esperando aquele momento. Será 
que ele decidira finalmente mata-la?

Minutos de silêncio se seguiram. O comensal apontava a varinha para Mark 
e Anigel apontava a sua para o comensal. Ela percebeu que Mark estava mexendo 
em seu bolso do sobretudo, mas parecia que o comensal ainda não tinha visto tal 
atrevimento e resolveu incomodá-lo para que se distraísse.

- Ainda não percebeu que eu não descansarei até mata-lo, Merus?

- Estás sendo rude. – ele disse, simplesmente, sem nem alterar seu tom de 
voz.

- Rude? – ela deu uma risada e encarou-o com ódio – Matou minha família, 
mas não consegue matar a mim. Isso sim que é ser indelicado! Deveria ter me 
matado! – ela grunhiu, irritada.

- Não vou matar a ti, Anigel. Tu sabes disso, não sabes?

Mas, antes que pudesse responder, Anigel ficou horrorizada. Mark 
levantou-se num salto, e jogou-se contra o comensal. Parecia que ela estava vendo 
em câmera lenta, mas tudo aquilo não durou dois segundos. Mark estava no ar, na 



direção do comensal, quando Merus simplesmente lançou a maldição fatal no 
homem, que caiu no chão, completamente sem vida. Ela olhou para o comensal e 
jogou o primeiro feitiço que lhe veio a cabeça, mas errou por pouco. Ele 
aproximou-se dela e empurrou-a para o chão, fazendo com que finalmente 
percebesse que seus joelhos haviam quebrado com a queda e que sua varinha 
voasse para longe dela.

- Não procure a morte, Anigel. – ele disse, parecendo sorrir por debaixo da 
capa – Ela não virá a ti dessa forma.

- Maldito! – ela gritou, sentindo seus joelhos arderem e procurou sua 
varinha com a mão, mas o homem pisou levemente em seu braço e ela encarou os 
olhos do comensal pela máscara.

Antes que pudesse fazer qualquer coisa, porém, o comensal foi arremessado 
antes e, antes de aparatar, encarava alguém acima da visão de Anigel. Assim que 
ele sumiu, contudo, alguém se aproximara dela com horror nos olhos.

- Oh, céus! Anigel! – Potter disse, abaixando-se ao seu lado, desesperado –
Você está viva?

- Não. – ela respondeu, sentindo as lágrimas arderem em seu rosto.

Mesmo com a ajuda de Potter, não queria mais levantar dali. Seu único 
amigo, aquele que considerava um irmão mais velho, estava morto.

- Anigel, eu sinto muito – falou Potter, assim que viu onde ela olhava com 
ódio.

- Não sinta. – ela falou, encarando os olhos verdes dele com raiva – Não há o 
que sentir agora! 

- Venha, eu vou leva-la para o St. Mungus.

- Eu não quero ir, Potter, me deixe! – ela soltou-se dele, mas caiu novamente 
no chão, sem conseguir andar.

- Anigel! – ele disse, segurando o rosto dela com as mãos e fazendo com que 
ela o encarasse.



E, sem dizer mais nada, ele lhe deu um abraço forte, fazendo com que ela 
chorasse com tanta força que encharcou o sobretudo dele em minutos.

***

Depois que Potter conseguiu convencê-la a sair dali e pediu que um dos 
aurores levasse o corpo para ser enterrado entre os aurores mortos em batalhas, 
Anigel finalmente aceitou ser levado ao hospital. Suas pernas doíam muito. A 
queda foi alta, e ela provavelmente fraturara um joelho, senão os dois. Ao ver que 
ela não conseguiria andar, Potter a pegou no colo e aparatou com ela para o 
hospital, fazendo-a sentir envergonhada.

Já havia perdido as contas de quantas vezes encontrara com o maldito 
comensal e nunca conseguia captura-lo. Ele era sempre mais rápido e mais esperto 
que ela, e nunca sequer tentara tortura-la. Qual era o problema dele com ela?

Os curandeiros a levaram para a sala de observação e eles lhe deram uma 
poção e lançaram um feitiço em seus joelhos, que pararam de doer tanto e 
pareciam dormentes. Apesar de eles lhe garantirem que aqueles roxos iriam sair e 
que ela poderia caminhar normalmente, Potter insistira para leva-la em casa e ela 
não pode recusar.

O chefe a ajudava a caminhar, pois, apesar de curados, os joelhos estavam 
extremamente doloridos. Assim que saíram do St Mungus, Anigel virou-se para 
Potter, perguntando:

- Se importa de irmos de metrô?

- Claro que não. – ele disse, ajudando-a a caminhar até a estação.

Logo veio o metrô e eles sentaram-se lado a lado. Anigel precisava muito 
pensar e Potter pareceu respeitar sua decisão e não a incomodou. Seu coração 
estava despedaçado e ela não sabia por onde começar para tentar arrumá-lo 
novamente. Estava há algum tempo pensando quando Potter cutucou sua mão.

- Ei, Anigel... o que é isso no seu bolso?

Um pouco surpresa, lembrou-se que Mark estava mexendo em seu bolso 
minutos antes de se jogar contra o comensal. Rapidamente, tirou outro pedaço de 
pergaminho, que parecia ter sido escrito as pressas:



“E então eu, finalmente, deixei o ninho somente com você. Eu não pretendia ser 
morto e nem descoberto, mas eu sabia que esse dia chegaria. Não quero que chore, mas sei 
que isso é impossível de pedir para você, então chore, mas não conte a ninguém sobre o que 
lhe direi aqui. Eu não tenho muito tempo, portanto direi rapidamente: use a chave que lhe 
dei, no número que lhe falei. Até porque, não são todos que tem a chave dos meus segredos 
em mãos. É só abrir o cofre.”

Ainda sem compreender, ela releu o papel e encarou Potter, um pouco 
surpresa.

- Ele colocou isso no meu sobretudo pouco antes de se jogar em cima de 
Merus.- ela guardou o papel no bolso novamente, e sentiu as lágrimas descerem 
novamente pelo seu rosto.

- Ele será enterrado de forma digna. – Potter falou, segurando a mão dela e 
lhe lançando um sorriso – Eu prometi para você.

- Obrigada, Potter. – ela tentou sorrir, entre as lágrimas.

- Me chame de Harry.

- Obrigada, Harry. – ela repetiu, desta vez sorrindo de verdade.



Capítulo 8 – O segredo de Mark

Ao chegar em casa, apoiada em Harry pois não conseguia andar, tentou 
pegar sua chave para abrir a porta, mas ela foi aberta rapidamente por Gustav, que 
encarou-os estranhamente.

- O senhor deve ser o namorado dela. Eu sou Harry Potter, chefe dos 
aurores. – ele disse, colocando a mão na frente e fazendo com que Gustav tivesse 
que apertá-la – Me desculpe aparecer nesse horário, mas Paquet sofreu um 
pequeno acidente hoje e eu a trouxe para casa, pois ela não estava conseguindo 
andar.

Como ainda estava apoiada em Harry, levou um susto quando Gustav 
puxou-a para si, encarando-a com preocupação.

- O que aconteceu, Anigel? O que houve?

- Eu quebrei meus joelhos. – ela resmungou e virou-se para Harry, que 
ainda estava ali, parecendo não saber o que fazer – Obrigada por me trazer em 
casa, Potter.

- Oh, é mesmo! – Gustav deu um sorriso e apertou novamente a mão de 
Harry – Muito obrigado por trazê-la em casa!

- Sem problemas. Te vejo amanhã, Paquet?

- Sim senhor. – ela disse, dando um aceno com a mão e entrando no seu 
apartamento com Gustav.

Seu namorado colocou-a no sofá e examinou seus joelhos por vários 
minutos, fazendo várias perguntas que ela não queria responder. Ao ver seu 
desconforto, ele sentou-se ao lado dela, no chão e segurou sua mão.

- Está tudo bem, Anigel? Aconteceu algo mais além de você se machucar?

- Um dos nossos morreu hoje. – ela mentiu descaradamente e encarou-o –
Fiquei um pouco chateada, pois eu poderia salvá-lo, mas não consegui.

Por algum motivo não estava se sentindo confortável em contar para o 
namorado sobre Mark. Além de explicar o que acontecera naquela noite, teria que 



explicar tudo, desde que ele a acudira no dia da morte dos seus pais e não queria 
contar em detalhes tudo aquilo naquele momento.

- Meu amor... – ele sussurrou e segurou a cabeça dela entre suas mãos – Não 
fique assim. Na guerra as coisas não são sempre flores.

- Obrigada, Gustav. – ela sorriu e o beijou – Agora me ajude a ir para a 
cama, que estou louca para dormir.

- Sim, senhorita! – ele deu um sorriso e levantou-a no colo, levando-a 
diretamente para a cama.

***

No dia seguinte, ela foi trabalhar, mesmo com Gustav protestando 
veementemente. Apesar de achar a reação do namorado bonitinha, não conseguiria 
ficar um minuto sozinha e precisava muito se distrair. Nada como chegar ao 
trabalho e ver se o chefe precisava de ajuda com o relatório de qualquer coisa que 
distraísse sua mente.

Apesar de Harry pedir que ela o chamasse pelo nome, não conseguia fazer 
isso na frente de outras pessoas. Quando chegaram na casa dela, na noite anterior, 
ele mesmo a chamara pelo sobrenome, o que a fez sentir-se esquisita, mas talvez 
fosse somente o receio pelo o que seu namorado poderia fazer.

Chegou ao Ministério e muitos aurores lhe cumprimentaram assim que 
chegou. Sabia que havia sido uma das feridas, mas pelo que ficara sabendo, 
somente ela havia se ferido.

Assim que chegou, o chefe chamou-a até sua sala e ela respirou fundo e foi 
até lá. O homem estava sentado em sua mesa e pediu que ela também se sentasse.

- O enterro será amanhã, Anigel.

- Oh. – ela sussurrou, sentindo-se estranhamente ausente – Certo.

- Está tudo bem?

- Estou sim. – ela resmungou, dando um sorriso amarelo para ele – Vou 
melhorar, não se preocupe.



- Ás vezes eu fico com um pouco de receio, Anigel – ele disse, aproximando-
se de sua mesa e encarando-a diretamente nos olhos.

- Receio? Do que?

- De que você entre no estado de torpor que ficou quando seus pais 
faleceram. Eu já lhe disse isso, mas quando você entrou na força tarefa, eu sabia 
que não poderia contar com você até que saísse de seu estado catatônico.

- Eu sei. Mas eu não voltarei aquele estado. Estou apenas... me sentindo 
sozinha.

O homem continuou a encarando estranhamente, enquanto ela se 
arrependia de ter falado aquilo. Não fazia ideia do porque, mas se abrira para 
Harry de uma forma que nunca conseguira com ninguém. Talvez fosse pela 
proximidade de sentimentos que eles tinham em relação à Merus e como os dois 
haviam perdido entes queridos por aquele comensal maldito.

- Você não está sozinha, Anigel.

Seus olhos se cruzaram e ela sentiu um arrepio percorrer lhe a espinha. O 
que estava acontecendo? E, então, alguém bateu na porta e os dois pularam com o 
susto, saindo do devaneio em que estavam presos. Sem compreender muito bem, 
ela sentiu-se enrubescer e percebeu que o chefe tentava esconder o rosto vermelho 
também.

- Está liberada, Paquet.

Sem nem ousar olhá-lo, Anigel saiu da sala, sentindo seu rosto ficar muito 
vermelho. Colocou as mãos nos bolsos e saiu caminhando em direção ao QG, mas 
sentiu o pequeno papel que havia guardado ali e voltou a lê-lo.

Com a cabeça um pouco menos turbulenta com a luta, pode compreender 
um pouco mais do que estava escrito. Mark estava falando de seus segredos 
quando falava sobre a chave? O que ele queria dizer com aquilo?

E então, num rompante, sua mente abriu-se e ela pode finalmente 
compreender o que estava acontecendo. O número, a chave e aquele bilhete final 
davam um significado grande para ela: “É só abrir o cofre.”.



Pegou, então, a pequena chave dourada que havia guardado em sua bolsa e 
admirou-a, um pouco surpresa. Então Mark realmente sabia o que estava fazendo! 
Sentindo algo como esperança borbulhar em seu peito, correu até a sala do chefe e 
esperou que ele atendesse a pessoa que estava ali dentro. Assim que o homem 
saiu, ela entrou, fazendo com que ele a encarasse estranhamente.

- Eu descobri o que o papel queria dizer! – ela exclamou, um pouco ofegante 
– Eu preciso ir atrás disso agora, mas não é nada perigoso. – ela encarou-o e 
mostrou a pequena chave para ele – Compreende agora?

- Não muito, mas o suficiente para ver que não vai se meter em encrencas. 
Vá!

Ela deu um pequeno sorriso para ele e foi até a parte que era autorizada e 
aparatou no Beco Diagonal.

***

Ela olhou para a porta do cofre 390, tremendo. Estava muito ansiosa. O que 
haveria atrás daquela porta? O que Mark deixara para ela? O duende destravou a 
porta com um feitiço e ela abriu-se lentamente. Os olhos de Anigel escureceram, 
tamanha era a iluminação no interior do cofre, mas assim que conseguiu enxergar, 
seus olhos se arregalaram. 

Mark havia transformado o cofre em escritório. Havia várias prateleiras nas 
paredes e uma escrivaninha no centro, abarrotada de papéis esparsos. Entrou, 
temerosa, e o duende avisou-a que trancaria a porta, e que para sair, precisava 
apenas dar um toque com a varinha. Um pouco chocada com o que o amigo fez, 
ficou encarando as milhares de prateleiras, todas com no máximo um metro e 
cinquenta, cheias do que pareciam jornais, cartas e outros objetos mais antigos. 
Alguns estavam etiquetados, mas pelo jeito Mark não tivera muito tempo para se 
dedicar ali, e o máximo que fazia era jogar suas descobertas em cima da mesa ou 
nas prateleiras empoeiradas.

Aproximou-se da escrivaninha de madeira e abriu a primeira gaveta. Havia 
um livro negro ali, com o nome de Mark em dourado. Tirou-o cuidadosamente e 
sentou-se na cadeira, começando a ler.



Aquilo era um diário do que ele havia feito desde que sumira, há mais de 
seis meses. Contou como descobriu um meio de se “alistar” no exército de 
comensais e como se esforçara para parecer um real comensal da morte. Como 
ganhou a marca que nunca mais sairia de sua pele e que poderia fazê-lo ser preso 
caso alguém a visse, ou pior, morto. Ele descrevia a forma como Merus dava 
ordens e como todos os comensais sabiam que ele era o substituto de Voldemort. 
Anigel sentiu seu coração acelerar ao começar a ler o que havia em uma das 
páginas:

“...eu tinha que fazer aquilo ou ele me mataria. Merus precisava confiar em mim. E 
eu precisava ser comensal. E eu matei... matei um trouxa. O pobre homem já nem estava 
mais implorando misericórdia quando eu cheguei. Estava esperando o golpe fatal. E fui eu 
quem tirei sua vida.”

Anigel fechou rapidamente o diário e respirou fundo. Quantas pessoas 
Mark poderia ter matado tornando-se um comensal? Será que deveria continuar 
lendo algo tão pessoal? A curiosidade falou mais alta e ela reabriu o diário, lendo 
vorazmente.

Depois de duas horas, ela finalmente havia terminado de ler. Sentia-se mal 
com o ambiente fechado, e todas aquelas memórias... Seu estômago revirava. 
Mesmo escrevendo aquele diário, Mark não havia comentado muita coisa a 
respeito da identidade de Merus. Seu único comentário foi que estava chegando ao 
fim de tudo, na última página. Resolveu, então, que veria o que mais o amigo 
havia armazenado ali. Com certeza ele não teria todo o esforço para entregar-lhe a 
chave do seu cofre se não houvesse como descobrir a identidade de Merus com 
tudo aquilo.

Na segunda gaveta da escrivaninha haviam muitos pergaminhos rabiscados 
com anotações e números. Em um canto do cofre, empilhados, estavam muitos 
jornais antigos com notícias circuladas em vermelho. Sentindo-se claustrofóbica 
naquele ambiente fechado, pegou alguns deles e os papéis rabiscados e saiu 
daquele lugar, resolvendo que sentaria no Beco Diagonal e leria os jornais 
tranquilamente.

Caminhando pelo Beco Diagonal, percebeu o quanto Mark se destruíra 
virando comensal da morte. Será que ele sabia o que o esperava? Ou nem 
imaginava que precisaria fazer tudo o que fez?



Bateu em alguém e tudo o que carregava voou de suas mãos. A pessoa 
murmurou desculpas e começou a juntar seus pertences. Anigel olhou-o, abobada, 
e ele entregou-lhe tudo, olhando-a firmemente. Sem compreender muito bem, 
percebeu que conhecia aquele homem de algum lugar, mas não conseguiu 
distinguir de onde. Lembrava alguém... mas quem?

- Me desculpe, senhorita. Eu simplesmente estava muito ocupado pensando 
em mim que não a vi. – ele murmurou, parecendo preocupado ao vê-la encará-lo 
estranhamente – A senhorita está bem?

- Tudo bem – ela resmungou, ainda atordoada.

- Tenho que ir agora. Tem certeza que não lhe machuquei? – ela balançou a 
cabeça em sinal negativo – Me desculpe novamente!

Anigel virou-se e acompanhou-o com os olhos, suspirando. Teria que pensar 
em quem ela lembrara ao ver aquele homem depois. Agora precisava ver os 
jornais.

***

Quando estava quase anoitecendo, Anigel guardou tudo dentro de uma 
sacola e foi para casa. Estava torcendo para que Gustav não houvesse chegado, 
para que pudesse estudar mais aqueles jornais. Todas as notícias circuladas eram 
sobre os assassinatos que Merus cometera. Nada que ela não soubesse, mas 
descobriu que havia muito mais gente que morrera misteriosamente e que Mark 
circulara em vermelho, provavelmente porque achara que os assassinatos haviam 
sido cometidos por Merus.

Não havia ninguém em casa e ela resolveu ler mais alguns daqueles jornais. 
Quando estava lendo uma notícia sobre a morte dos seus pais, ouviu a porta de seu 
apartamento sendo aberta. Recolheu rapidamente os pergaminhos e jornais que 
estava analisando, mas na pressa, derrubou metade no chão. Gustav sorriu ao vê-la 
tão desengonçada e se aproximou para ajuda-la. Antes que ela pudesse retrucar, 
ele pegou alguns jornais e colocou em cima da mesa. 

- Onde conseguiu todo esse papel velho? – perguntou ele, ao vê-la guardar 
tudo na sacola.



- No Ministério. Estou estudando um caso específico e preciso de mais, anh, 
pontos de visão.

Ele deu uma pequena risada e envolveu-a em um beijo ardente. As mãos 
dele percorreram sua blusa, desabotoando os botões calmamente. Anigel tirou o 
sobretudo dele devagar, enquanto ele tirava sua blusa do corpo. Os dois 
continuaram se beijando, cada vez com maior intensidade, até que acabaram se 
deitando no sofá.

***
Acordou num sobressalto. O fogo da lareira já estava apagado e a casa 

estava às escuras. Gustav estava do seu lado, parcialmente vestido, dormindo 
profundamente. Sentiu algo estranho e olhou para a janela. Alguém a observava 
do lado de fora e não fugiu quando ela o notou. Parecia ter gostado da atenção que 
a mulher havia lhe dado e continuava parado, observando-a. Anigel sentiu que 
conhecia aquela pessoa... seria Merus? 

Virou-se e pegou sua varinha, voltando-se rapidamente para a janela, mas o 
homem havia sumido. E então foi que se lembrou: ela morava no quarto andar do 
prédio. Como aquele homem havia aparecido na janela? Havia realmente um 
homem ali?

- O que está fazendo? – a voz sonolenta de Gustav a trouxe de volta para a 
sala de estar.

- Nada, achei ter ouvido um barulho. Mas era um gato. Vamos para a cama?

Ele resmungou um sim sonolento e segurou a mão dela, puxando-a para a 
cama com ele.



Capítulo 9 – Kevin Lecter

O cemitério estava completamente vazio. Caia uma pequena garoa naquele 
momento, o que fazia com que as lágrimas de Anigel não parecessem tão contínuas 
como realmente estavam.

O coveiro havia colocado o caixão onde o corpo de Mark repousava dentro 
da cova e naquele momento jogava a terra aos poucos com sua varinha. Ela 
abaixou a cabeça, evitando ver aquilo. Não conseguia parar de chorar, e, ao seu 
lado, Harry encarava tudo com um ar sombrio, como se estivesse lembrando-se de 
algo muito doloroso.

Assim que a cova foi coberta de terra e o coveiro fez a lápide de mármore 
aparecer, com o nome de Mark e sua foto, Anigel desabou para o chão, sem 
conseguir mais se conter. Aquilo fora pior do que quando seus pais morreram. 
Naquela época, ela estava em estado de choque e não pode nem comparecer ao 
enterro deles, pois ficou internada seis meses. E fora aquele homem, que estava 
naquele momento embaixo da terra e sem vida, que a tirara de seu torpor e a fizera 
ver que havia muito a se buscar nessa vida.

Harry abaixou-se ao lado dela e a abraçou firmemente e aquilo a fez sentir 
novamente algo estranho dentro dela. Não estava compreendendo porque, mas a 
presença do chefe estava sendo muito importante para ela naquele momento. 
Assim que conseguiu parar de chorar, limpou seu rosto e encarou Harry, que a 
encarava com um olhar muito diferente.

- Me perdoe por essa choradeira toda. Prometo que irei me controlar. – ela 
disse, tentando dar um sorriso para ele, mas não conseguindo mais do que um 
sorriso amarelo.

- Não seja boba. Eu compreendo perfeitamente, mais do que você imagina. 

- É mesmo. Passou por muito mais problemas que eu. 

- Passei por muitos problemas, mas não posso lhe dizer que são piores que 
os seus. – ele aproximou-se mais dela, ficando a centímetros de distância – Acho 
que nesse exato instante posso dizer que meus problemas são mínimos perto dos 
seus.



Por alguns instantes, eles se encararam longamente e Anigel sentiu uma 
eletricidade percorrer seu corpo. Pode perceber que Harry sentia o mesmo e ambos 
estavam sentados na grama do cemitério, se encarando, sem saber exatamente o 
que fazer. O que significava aquele sentimento estranho que crescia cada dia mais 
em seu peito e ela não conseguia controlar?

Virou seu rosto rapidamente e encarou a lápide de Mark, afastando-se de 
Harry. Ele pareceu compreender e afastou-se também, o que a fez sentir-se mal. 
Não queria que ele ficasse longe dela, mas também não conseguia ficar tão 
próxima dele.

- Harry – ela o chamou, fazendo com que ele a encarasse – Lembra que eu 
lhe disse que descobri o que Mark queria dizer com o bilhete?

- Sim.

- Quer que eu lhe mostre?

Ele deu um sorriso e acenou afirmativamente.

- Então venha! – ela levantou-se, segurando a mão dele e caminhando para 
fora do cemitério.

***

Sabia que a reação de Harry seria a mesma que ela tivera quando viu a 
primeira vez o cofre que Mark transformara em escritório, mas o chefe parecia 
chocado demais até para falar. Ele andou pelo interior do cofre, vendo todos 
aqueles documentos espalhados de uma forma bagunçada e sem sentido.

- Você já leu alguma coisa disso?

- Já. – ela falou, aproximando-se dele e tirando a sacola de dentro do bolso e 
lançando um feitiço para que ela crescesse novamente – Aqui estão os jornais que 
eu peguei para ler. A maioria é de mortes conhecidas por nós, mas tem uma aqui 
eu nunca ouvi falar. Veja.

Harry segurou o jornal na mão e leu em voz alta:



“O comensal Kevin Lecter, preso há dois anos em Azkaban, morreu essa noite de 
ataque cardíaco fulminante. Lecter matou mais de trinta famílias de trouxas sob o comando 
de Você-Sabe-Quem...”.

- O que isso significa? – ele perguntou, encarando-a estranhamente.

- Significa que muitas mortes consideradas acidentais podem ter sido obra 
de Merus. Veja, está circulada em vermelho como todas as outras que nós temos 
conhecimento.

- Será que esse comensal era um dos Pentcruxes?

- Não sei. – ela falou, encarando-o com um sorriso no rosto – Só iremos 
descobrir caso o diretor da Durmstang resolver colaborar.

- Então vamos para lá agora! – Harry disse, segurando o jornal nas mãos e 
dando um sorriso para ela.

***

Não havia uma forma de entrar em Durmstang sem serem expulsos que não 
fosse avisando o diretor. Portanto, Harry mandou uma coruja veloz avisá-lo que, 
em no máximo uma hora, eles estariam ali para conversar.

Mesmo não recebendo nenhuma resposta, eles se encaminharam para os 
portões da escola, esperando sinceramente que alguém os abrisse. Assim que 
chegaram, perceberam que havia alguém ali os esperando. 

Anigel reconheceu o homem imediatamente. Era aquele que esbarrara nela 
no Beco Diagonal há alguns dias e que ela se lembrava de tê-lo visto em algum 
lugar. Seus cabelos eram curtos e castanhos e os olhos eram muito expressivos. 
Assim que os viu, ele abriu os portões e pediu que os dois entrassem, pois o diretor 
os aguardava em seu gabinete.

O diretor estava com um ar cansado e abatido. Não parecia mais tão 
disposto a recebê-los, mas foi cortês. 

- Fico muito contente em vê-la de novo, senhorita. – ele disse, encarando-a e 
então se virou para Harry, que acenou – Sr. Potter.



- Desculpe-nos a intromissão, mas realmente preciso ver os documentos de 
sua escola. E como o senhor ficou de me mandar uma coruja e ela nunca apareceu, 
resolvi vir por conta.

- Oh, me perdoe, senhorita. – ele deu um sorriso estranho e encostou-se em 
sua cadeira – Creio que ando um pouco ocupado ultimamente.

- Oh sim. – ela murmurou – Acontece que agora eu tenho um nome.
Gostaria de ver ele foi um aluno dessa escola na época que pensamos ser de Merus. 

- Então está adiantando-se nas investigações! – ele encarou-a com um ar 
sombrio – Quem sabe agora posso ajuda-la de verdade.

Dietrich sorriu novamente, e ela sentiu calafrios. O sorriso dele era 
assustador, principalmente naquela sala.

- Muito bem, senhorita, senhor. Sigam-me, por favor.

Ele levantou-se e saiu da sala, com Anigel e Harry ao seu encalço. Passaram 
por milhares de corredores. Ela sempre teve boa memória, mas estava totalmente 
perdida, pois os corredores eram muito parecidos. Chegaram ao que parecia ser 
uma biblioteca e o diretor colocou sua varinha na porta e murmurou algo que ela 
não pode entender. Logo saíram três crachás da fechadura da porta, e ele entregou 
um para Anigel e o outro para Harry.

- Aqui a entrada só é permitida com a autorização do diretor. Uma ala 
surpreendente, eu diria.

E ela teve que concordar com ele. O lugar era enorme. Pastas, livros, coisas 
extremamente antigas e muita poeira. Apesar de existirem milhares de feitiços para 
arrumar tudo aquilo, o diretor parecia divertir-se com tamanha bagunça. Em 
Beuaxbatons, isso seria o cúmulo. O diretor virou-se para olha-los e pareceu ainda 
mais cansado e velho.

- Agora, se a senhorita fizer o favor de dizer o nome, quem sabe eu possa 
ajuda-la.

- Lecter, Kevin Lecter – ela disse, observando-o atentamente.



Dietrich pareceu pensar por alguns instantes, mas não demonstrou nenhum 
sinal de reconhecimento. Com uma exclamação de surpresa, pediu licença, e sumiu 
entre as prateleiras. Alguns minutos depois, ele apareceu, com uma pasta nas 
mãos.

Anigel pegou a pasta e sentou-se ao lado de Harry, abrindo-a. As notas de 
Kevin Lecter sempre foram regulares, nunca excelentes, mas nunca baixas demais. 
Havia pegado algumas detenções, mas nada demais. Pediu, então, que o diretor 
lhe desse o histórico das detenções dele, o que prontamente foi atendido. Em uma 
das poucas detenções das quais Lecter havia se envolvido, havia uma que chamou 
sua atenção. Não era uma detenção solitária como as outras, mas uma detenção 
com cinco alunos e Lecter estava entre eles.

- Harry – ela sussurrou, mostrando os cinco nomes que via ali – Veja!

- Será possível? – ele murmurou, sem acreditar.

- Só pode ser... – ela falou, anotando os cinco nomes que via ali em um papel 
separado – Diretor, eu acho que hoje não precisarei mais dos seus serviços. 
Desculpe incomodá-lo.

Devolveu as pastas a Dietrich, que deu um sorriso.

- Espero que tenha conseguido encontrar algo!

- Obrigada, Sr. Schuster. Assim eu tiver mais informações, volto aqui.

- Sem problemas. Eu posso não poder respondê-la, mas estou sempre por 
aqui. Quando precisar aparecer, é só mandar uma coruja. – ele apontou a saída –
Deixe que eu os acompanho.

***

- Ela logo vai chegar a você – resmungou o diretor, encarando o homem a 
sua frente assim que voltou dos jardins – Você está fazendo o possível para que ela 
o veja e logo ela vai vê-lo.

- A verdade está muito bem encoberta Dietrich. No momento que ela 
começar a me caçar, irei mostrar o que está escondido.



Capítulo 10 – A indecisão de Anigel

Apesar de ter saído cedo do Ministério, depois de dar a ordem a um de seus 
aurores que pesquisasse pelos cinco sobrenomes que encontrara naquela detenção, 
ela e Harry passaram em Gringotes e cada um pegou mais uma boa quantidade de 
jornais e papéis que se espalhavam por ali. Estavam concentrados em encontrar 
aqueles sobrenomes no meio daquela bagunça toda.

- Não importa o horário, Anigel, mas se encontrar algo me chame 
imediatamente.

- Certo! – ela deu um sorriso – Não quero pegá-lo de pijamas novamente.

- É só mandar um patrono avisando e eu prometo que me visto 
adequadamente.

Ela deu uma risada e acenou levemente, pois já estava chegando a seu 
apartamento.

- Obrigada por tudo, Harry. 

- Disponha. – ele disse, lançando lhe um olhar estranho.

Sentindo novamente aquela eletricidade passar por seu corpo, Anigel 
engoliu em seco e saiu de perto dele, fazendo com que seu peito se apertasse. Não 
sabia exatamente o porque daquilo, mas devia evitar. Quando entrou no 
apartamento, Gustav estava parado perto da janela, com um olhar estranho e 
Anigel compreendeu perfeitamente o que o namorado parecia sentir. Novamente, 
ele a vira com Harry e estava se segurando para não explodir. Antes que ele 
pudesse falar, ela se aproximou dele.

- Gustav, se acalme. Ele me fez companhia até em casa, pois estamos 
trabalhando juntos em um caso importante. Estávamos discutindo sobre isso.

- Eu estou calmo. – ele resmungou, parecendo controlar-se ao máximo – Só 
não gosto da forma como ele olha para você.

- Ele é meu chefe, Gustav!



- E isso impede que ele se apaixone por você? – ele grunhiu, perdendo um 
pouco da pose de controlado que ele estava – Ele está totalmente apaixonado por 
você, Anigel e só você que não percebeu isso!

Ela abriu a boca para falar algo, mas aquela sensação de eletricidade voltou 
num impulso tão forte que ela quase caiu no chão. Ao vê-la naquele estado, Gustav 
mudou sua feição repentinamente e aproximou-se dela.

- Anigel, está tudo bem?

Ainda sem conseguir respirar, ela encarou o namorado, aquele que 
conseguira fazê-la sentir-se viva pela primeira vez desde que seus pais faleceram. 
Apesar de Mark ter feito todo o processo de cura dela valer a pena, aquele homem 
a sua frente foi quem insistira para que ela saísse do buraco e se abrisse para amar 
novamente. Mas, naquele momento, a única pessoa que ela queria estar era outra e 
aquilo a abalou profundamente. Gustav estava certo: Harry estava apaixonado por 
ela. O único problema era que ela finalmente percebera que também estava 
apaixonada por Harry.

Sentiu uma dor tão forte em seu peito que caiu no chão, sem conseguir se 
conter. Como sempre, as lágrimas já haviam saído dos seus olhos e marcavam o 
chão.

- Céus, Anigel! – ele aproximou-se dela e segurou seu rosto, parecendo 
chocado – Você está passando mal? O que está sentindo?

- Eu... – ela resmungou – Eu não sei.

E então, tudo escureceu.

***

Apesar de sentir algo borbulhar dentro dela, estava se sentindo dormente 
demais para abrir os olhos. Tentando compreender o que se passava, ela prestou 
atenção nas vozes que conversavam próximas a ela.

- Ela teve uma crise de hipertensão, provavelmente provocada por um 
estresse absurdo. Eu sugiro que ela descanse por uns dias, mas nada que necessite 
ficar no hospital.



- Mas ela vai ficar bem? – a voz de Gustav saiu culpada e aborrecida.

- Sim. Ela só precisa relaxar um pouco. Dê essa poção para ela nesses 
próximos dias e ela ficará mais tranquila, mas seria bom avisar o chefe dos aurores 
que ela não deve trabalhar pelos próximos cinco dias.

- Pode deixar que eu o aviso. Obrigado, doutor.

- Não há de quê, Sr. McKnight.

Ouviu a porta do apartamento se abrir e fechar e sentiu Gustav se 
aproximar dela lentamente. Tentou se mexer, mas seu corpo parecia uma pedra. 
Percebeu que Gustav se deitou ao seu lado e segurou sua mão, e ouviu, apavorada, 
que ele parecia estar chorando.

Abriu os olhos abruptamente e tentou se levantar, mas caiu novamente na 
cama. Gustav encarou-a, com os olhos ainda marejados, sem saber o que dizer.

- O que aconteceu? – ela resmungou, coçando os olhos ao sentir aquela 
dormência invadi-la.

- Eu fui um idiota, como sempre. Esse meu ciúme fez com que sua pressão
subisse e...

Ele não terminou, apenas abaixou a cabeça e deu um suspiro indignado.

- Eu só faço mal a você, Anigel.

- Isso é a coisa mais ridícula que você já me disse até hoje. – ela resmungou, 
encarando-o com um sorriso – Esqueça o que passou.

- Você está proibida de ir trabalhar pelos próximos cinco dias.

- Aí sim que eu vou enlouquecer, Gustav! – ela revirou os olhos.

- Eu não vou permitir que você saia, nem que eu tenha que contratar uma 
enfermeira para ficar de olho em você! – ele disse, apontando o dedo para o peito 
dela e dando lhe um beijo – Não vou deixar você enlouquecer, Anigel. Eu quero 
você bem.



- Conversamos sobre isso amanhã, então! – ela disse, virando-se para ele e 
aninhando-se em seu peito – Estou cansada.

- Durma, então, meu amor. Eu velarei pelo seu sono.

Anigel aconchegou-se em Gustav e sentiu seu perfume, mas a imagem que 
lhe veio em sua cabeça foi de outra pessoa: Harry Potter.

***

No dia seguinte, Gustav não deixou que ela fosse trabalhar e avisou que, se 
ela não o obedecesse, mandaria seguranças e enfermeiros para contê-la. Ela deu 
risada da situação e disse que pelo menos um dia tiraria de folga, para alegria do 
namorado.

Mas, no momento que ele saiu de casa, ela pegou a sacola com os jornais no 
bolso de seu sobretudo e a aumentou para o tamanho original, retirando todos os 
papéis e os espalhando em cima da mesa, juntamente com o pequeno pedaço de 
papel, que continha cinco sobrenomes: Lecter, Chilton, Nottinghan, Crawford e 
Pullman.

Anigel precisava ver se encontrava algum daqueles outros nomes nos 
jornais que procurava. Já havia passado a hora do almoço e estava começando a 
desistir quando viu, quase no final da pequena pilha, um jornal com uma notícia 
enorme circulada em vermelho. Puxou-o e olhou. A notícia estava datada de seis 
anos atrás.

“Família Nottinghan assassinada:

Ontem, às onze horas da noite, o Departamento de Aurores recebeu um chamado de ataque 
em uma vila afastada de Londres. A casa da família Nottinghan foi atacada por comensais 

da morte e, de acordo com informações, pelo próprio Você-Sabe-Quem. O Sr. e Sra. 
Nottinghan e a filha mais nova do casal morreram no ataque. O corpo do filho mais velho, 
Paul Nottinghan, não foi encontrado entre os escombros e o filho do meio, Ian Nottinghan, 

encontra-se hospitalizado, mas sobreviverá. Mais notícias na página dez...”.

Havia uma foto de uma casa grande, e uma marca negra pairando em cima 
dela. Seu coração acelerou. Uma massa de lembranças assombrou sua mente, 
fazendo com que voltasse aquele momento, quando chegou a sua própria casa e 
viu a marca negra pairando em cima dela.



Limpou as lágrimas que escorreram pelo seu rosto. Em sua casa 
abandonada, na França, seus pais e seu irmão havia sido mortos e torturados por 
Merus. Somente dela ele fugia e ela ainda não sabia o motivo.

Olhou o endereço da casa embaixo da foto e ficou alguns minutos pensando. 
Sabia que não deveria sair de casa e que o curandeiro recomendou que ficasse 
longe do trabalho. Mas, não iria aguentar guardar aquilo somente para ela por 
cinco dias. Sentindo uma energia dominá-la, guardou os jornais novamente na 
sacola e diminuiu tudo até caber em seu bolso. Precisava ir até o QG dos aurores e 
descobrir mais sobre aquela família assassinada. Pelo jeito, Merus havia destruído 
aquela família também.

***

Assim que chegou ao Ministério, fez o possível para que ninguém a visse e 
foi até a sala do chefe. Ele estava sentado em sua mesa, extremamente concentrado 
na sua leitura. Ficou alguns minutos ali, olhando para o homem a sua frente e 
tentando ao máximo fazer com que os sentimentos que a dominavam sumissem 
por completo, mas sabia que não conseguiria se enganar por muito tempo. 
Respirando fundo, entrou na sala e fechou a porta, fazendo com que o homem a 
encarasse, assustado.

- Anigel? O que faz aqui? Seu namorado me disse que passou mal ontem e-

- Não estou aqui, Harry, estou em casa descansando. – ela falou, dando um 
sorriso travesso – Eu descobri algo! Veja!

Entregou o jornal com a notícia do assassinato da família Nottinghan e 
esperou alguns instantes até ele terminar de ler.

- Esse é um dos sobrenomes que encontramos naquele dos Pentcruxes! – ele 
exclamou, animado e então a encarou - Você acha... que podemos achar Merus 
através deles?

- Não faço ideia. Pode ser mais uma família que Merus matou por saber sua 
identidade, quem sabe? Mas preciso ir até a sala de procurados e pesquisar mais!

- Eu não posso ir com você, agora. – ele falou, abaixando a cabeça e 
respirando fundo – Mas pesquise e depois me conte o que descobriu. 



- Obrigada! – ela disse, sorrindo.

- Mas não se estresse muito. Não quero ser responsável por mais um 
problema de saúde seu.

Ela parou na porta e voltou-se, sem compreender.

- Como assim?

- Seu namorado me contou que o trabalho foi o motivo de sua crise de 
ontem a noite, Anigel.  – ele falou, parecendo preocupado e não deixou que ela o 
interrompesse – Eu não quero ser responsável por deixa-la mal. De fato, por mim, 
eu a mandaria para seu apartamento agora mesmo, mas sei que ficaria pior 
trancada lá. Apenas vou fingir que não a vi entrar. Entendido?

- Certo. – ela resmungou, saindo pela porta e fechando-a atrás de si.

Algo, no fundo de sua mente, estava tentando lhe dizer alguma coisa. 
Gustav havia entrado em contato com Harry pela manhã, avisando-o de que tivera 
uma crise de estresse, mas ela não sabia que o namorado havia jogado grande 
parte da culpa em cima do chefe. Respirando fundo e não sabendo exatamente o 
que pensar, ela correu até a sala dos procurados e desaparecidos. 

Com um aceno da varinha identificou-se e entrou na sala cheia de pastas e 
pergaminhos. Aproximou-se do que parecia ser uma bola de cristal e, com um 
toque da varinha, o nome Nottinghan apareceu dentro dela. Três pastas vieram em 
sua direção, parando em cima de uma mesa vazia do local.

Com as mãos suando, abriu as três pastas ao mesmo tempo. A primeira era 
de Leonard Nottinghan, morto por comensais há seis anos como ela havia lido no 
jornal. Não se surpreendeu quando viu que ele e a mulher, Trace, eram aurores na 
época. A menina mais nova, com quinze anos, estava cursando o quinto ano em 
Hogwarts e se chamava Anne. O filho do meio, Ian, havia recém terminado a 
Durmstang quando seus pais foram mortos. O mais velho, Paul, já estava com 
vinte e dois anos quando os pais morreram, mas sumiu no dia das mortes. De 
acordo com o irmão, Ian, Paul era um comensal da morte, e matara os pais por não 
suportá-los mais.



Sorrindo, com a sensação que achara um brilhante em meio aos cascalhos, 
ela viu aonde o homem havia se formado: Durmstang. Com a cabeça cheia de 
informações, Anigel respirou fundo. Agora, precisava ir até a casa dos Nottinghan 
e ver com os próprios olhos se ainda sobrara alguma coisa para ser vista naquela 
casa.

***

- Devemos mata-la, senhor? – falou um dos homens encapuzados, olhando a 
mulher caminhar pela casa fechada e aproximar-se do portão.

Merus encarou os três comensais na sua frente e grunhiu, irritado:

- Jamais. – ele encarou a mulher novamente – Quero apenas que ela desista. 
Deis uma boa lição nela, mas nunca a matem, ou eu jamais vos perdoarei.



Capítulo 11 – Pista certa

Um vento forte anunciava a tempestade que iria cair em pouco tempo e 
noite já caíra completamente, deixando tudo escuro. Anigel confirmou o endereço
e olhou da foto do jornal para a casa em sua frente. O tempo tinha se encarregado 
de desfigura-la parcialmente, e a escuridão em volta não ajudava muito. Com a 
varinha em punhos aproximou-se do portão, iluminando aonde pisava.

Depois de passar cinco dias enclausurada e estudando mais jornais antigos, 
finalmente voltara a trabalhar naquele dia. Passou as novas informações para os 
outros aurores encarregados da pesquisa e evitou ao máximo conversar com 
Harry, mas não conseguia por muito tempo. Eles se encontraram poucas vezes no 
dia que ela voltara, mas Anigel o avisou aonde iria mais tarde, caso ele quisesse ir 
junto com ela. Porém, o chefe tinha uma reunião com o Ministro e não poderia 
acompanha-la em sua descoberta.

Apesar de ter poucas informações sobre o lugar, queria muito saber o que 
havia dentro daquela casa. Tentou abrir o portão, mas foi inútil. Nem com os 
feitiços que sabia ela conseguiu abri-lo. Deveria ter algum tipo de feitiço poderoso 
ali, deixado pelos Nottinghan ou feito por aurores qualificados para impedir que 
os curiosos entrassem. Alguns pingos de chuva começaram a cair, e ela resolveu ir 
embora. O lugar era cercado por terra, e aquilo se tornaria um perigo se ela não 
saísse logo dali.

O que ela faria era simples: voltaria no dia seguinte com Potter e alguns 
aurores capacitados a abrir esse tipo de proteção e então poderia ver o que havia 
ali dentro, se é que havia algo a ser visto.

No instante em que ela se virou para ir embora, sentiu um punho bater em 
seu rosto e ela caiu no chão, rolando até uma parte mais baixa do local. Sua varinha 
perdeu-se no caminho, e ela pode ver exatamente onde ela estava por causa do 
feitiço de iluminação. Foi levantar-se e um pé chutou suas costelas. Uma. Duas. 
Três vezes. Com certeza quebrara alguns ossos. E percebeu que não era apenas 
uma pessoa que estava batendo nela, mas pelo menos três.

Sentiu um pé em seu rosto, forçando-o para o chão, que se transformara em 
um lamaçal. A chuva caia forte agora, e ela tentava inutilmente respirar com a 
lama e água no rosto, enquanto ainda levava chutes no resto de seu corpo. Havia 
alguma coisa pressionada em seu pescoço, e ela percebeu que era uma varinha. A 



voz que ela ouvia ao longe era masculina e o pé pisou mais forte nela, chamando 
sua atenção e fazendo com que os outros pés parassem de chutá-la.

- Estou aqui para dar um recadinho, auror. Tem alguém que não está 
gostando de suas investigações. É melhor você parar com elas se não quiser morrer 
da próxima vez. Entendido?

- Vá se ferrar! – ela gritou e chutou as pernas do homem, que bambeou e 
quase caiu.

Anigel levantou-se, mesmo sabendo que isso poderia piorar o estado de 
suas costelas, mas não teve tempo de reagir. A última coisa que ouviu foi “Crucio” 
e então, a dor. Parecia que estavam ali há horas, mas ela sabia que não haviam se 
passado nem cinco minutos. Um deles a torturava e, enquanto isso, ela tentava 
manter-se acordada, o que não estava sendo fácil.

A única coisa que ela conseguia ouvir era o barulho da chuva em contato 
com o chão e seus gritos, que ecoavam pelo lugar. Quando pensou que iria 
desmaiar, ele parou.

- Avisada, auror – e dizendo isso, ouviu o barulho dos três aparatando.

Semiacordada, ela olhou em volta, a procura de sua varinha. A dor nas 
costelas estava insuportável, e ela mal podia se mexer, mas precisava chegar até 
sua varinha. Murmurou um Lumus e a varinha acendeu-se a alguns metros dela.

Arrastando-se com dificuldade, graças à lama que a chuva proporcionava, 
ela conseguiu mandar um patrono, pedindo ajuda. Agora, precisava tentar dar um 
jeito de imobilizar suas costelas e diminuir seus ferimentos. Atou o peito com talas 
e deitou-se, fazendo o possível para conseguir respirar com a chuva que caia em 
seu rosto. Sentiu que seu peito estava carregado e que algo além da chuva estava 
tornando a respiração difícil. 

Sua cabeça começou a rodar. Sabia que iria desmaiar e que poderia entrar 
em coma se isso acontecesse. Tentava se manter acordada, mas a pressão em seu 
peito aumentou e nem respirar mais ela conseguia. Quando sentiu um gosto de 
sangue encharcar sua boca, ouviu um som de alguém aparatando e tentou ficar 
atenta.

- Anigel! – Harry gritou e ela suspirou, aliviada.



Lançou fagulhas no ar e ouviu o som dele se aproximando, correndo.

- Por aqui, Rotys... Por Merlin!

Ela abriu os olhos e Harry estava parado ali, olhando-a. Parecia ter mais 
alguém do lado dele, mas ela nem quis imaginar quem era.

- Céus, Anigel! O que aconteceu com você? Ei! – ele segurou o rosto dela 
entre as mãos e ela viu seus olhos aterrorizados.

- Harry, estou no caminho certo...o problema foi que apanhei de três 
comensais. – ela sussurrou.

A voz de Harry começou a tornar-se longínqua e então, tudo escureceu.

***

Na escuridão começaram a aparecer algumas imagens. Um fundo branco. 
Sim... Havia milhares de pontos brancos. E engraçado, eles estavam a olhando. 
Abriu os olhos, relutante, e percebeu que os pontos brancos eram o teto. Tentou 
sentar-se, mas uma dor no peito fez ela se deitar novamente. A porta estava 
entreaberta e ela podia ouvir uma voz feminina. Prestou um pouco mais de 
atenção e ouviu a voz de Gustav.

Gustav. Ele com certeza deveria estar histérico com todo o acontecido. 
Mesmo estando viva, imaginou que o estado em que chegara ao hospital fora 
lastimável.

- Claro, Sr. McKnight. Ela ficará ótima. Amanhã já receberá alta.

- Obrigado, enfermeira. – ele murmurou e seu tom de voz parecia destruído.

Ouviu alguns passos e então pareceu que ele entrava no quarto. Sentiu a 
respiração dele mudar e ia abrir os olhos quando percebeu que ele não estava 
sozinho.

- O que aconteceu com ela, Potter?



- Ela apanhou de, provavelmente, alguns comensais. – ele falou, com um 
tom de voz derrotado – Ela foi sozinha atrás da pista que encontramos e eles a 
pegaram.

- Acho que nossa conversa não foi suficiente para você compreender o que 
se passa por aqui! – ele grunhiu – Minha namorada teve uma crise de estresse há 
cinco dias e no primeiro dia de trabalho ela quase morre de tanto apanhar! Tire ela 
dessa investigação, qualquer ela que seja! Não está vendo que ela não está 
conseguindo lidar com tudo isso?

Anigel abriu os olhos levemente e pode perceber que os dois conversavam 
mais perto da porta, onde não conseguiam ver se ela estava acordada ou não. Viu a 
expressão de seu namorado e lembrou-se da noite em que ele lhe agredira, pois os 
olhos estavam saltados.

- Eu considero todos os meus aurores iguais, McKnight. – Harry disse, 
encarando o homem da mesma altura que ele com um olhar superior – Em 
nenhum momento minha intenção foi prejudicar Anigel.

- É claro que não. – ele falou, contorcendo seu rosto de raiva – Achou muito 
melhor ter ela por perto, não?

- O que está insinuando, McKnight?

- Não estou insinuando nada, Potter. Estou mostrando a verdade. Anigel é 
minha namorada e não importa o quão apaixonado você esteja, eu quero você 
longe dela. Estamos entendidos?

Harry o encarou com um olhar sombrio, mas não respondeu a acusação. 
Pareceu respirar fundo e então olhou para trás e seus olhos se encontraram. 
Instantaneamente, Anigel sentiu aquela eletricidade passar pelo seu corpo e a 
sensação de solidão cresceu em seu peito. Ela simplesmente não podia mais ficar 
perto do chefe, pois estava completamente apaixonada por ele.

Em um instante, o rosto de Gustav apareceu em sua frente e ela deu um 
sorriso amarelo para o namorado e pode perceber, ao fundo, Harry saindo do 
quarto.

- Está se sentindo bem? – ele perguntou, acariciando o rosto dela sutilmente.



- Melhor agora.

- Eu não quero mais que você se meta a bancar a detetive! – ele disse, com os 
olhos cheios de lágrimas – Olha só o que fizeram com você!

Ela concordou, sem emitir um som e sorriu. Ele sorriu também. 

- Você está com fome? Quer algo? Eu vou passar a noite aqui com você até 
receber alta e não quero você passando fome.

Anigel sorriu e disse que estava bem, só precisava descansar. Não 
acreditando na namorada, ele saiu do quarto para ir buscar algo para ela comer e 
ela observou-o sair com o peito apertado. A enfermeira entrou, trazendo algumas 
poções para ela tomar, fazendo com que se engolfasse em pensamentos. 

Ela com certeza estava no caminho certo. Não iriam tentar mata-la a não ser 
que estivesse seguindo a pista certa. O único problema é que ela tinha certeza que 
Harry iria tirá-la do caso Merus no momento em que voltasse a trabalhar. Não 
querendo ter que olhar para o rosto de Gustav novamente, ela pediu a enfermeira 
uma poção do sono. Queria dormir logo, pois não via a hora de descobrir o que 
aquela família Nottinghan tinha de tão importante.

***

Harry olhou para a casa fechada da família Nottinghan e sentiu um aperto 
no peito. Se ele tivesse vindo junto com Anigel, poderia tê-la defendido e nada 
daquilo teria acontecido. Precisava tirar ela daquele caso, mas quem assumiria com 
tanta paixão a procura de um comensal como aquele? 

Pensando melhor, ele decidiu que a deixaria sob o comando do caso, mas 
somente sob sua supervisão. Não tinha medo do namorado dela e se, ele estava 
com tanto ciúmes, era porque alguma coisa não estava certa.



Capítulo 12 – A mansão dos Nottinghan

No outro dia Gustav levou-a até ao seu apartamento, deixando-a deitada. 
Ela não poderia fazer esforços demais naquele dia, e, sabendo que Gustav ficaria 
chateado caso ela saísse, resolveu que ficaria pelo menos aquele dia descansando e 
colocando as ideias no lugar.

Quando chegou a hora do almoço, Gustav foi para casa levar comida para 
ela e ver se estava tudo bem e Anigel gostou de vê-lo feliz.

- Que bom que você finalmente me escutou, Anigel! – ele disse, dando um 
beijo de despedida nela – Eu vou trabalhar. Nos vemos mais tarde!

Apesar de tudo, havia chegado a uma decisão. Deveria conversar com 
Harry a respeito de seus sentimentos e esclarecer que não queria nada mais do que 
amizade com ele. Estava engolfada em pensamentos quando a campainha do 
apartamento tocou. 

Assim que abriu a porta, seu coração começou a palpitar no peito e sentiu as
pernas começarem a tremer. Harry estava parado na porta com uma flor na mão, 
dando um sorriso de tirar o folego.

- Posso entrar? 

- Claro. – ela falou, assim que conseguiu se recuperar do susto.

Ele lhe entregou a flor e ela pediu que se sentasse no sofá. Apesar de estar 
vestida com a roupa mais surrada que tinha, não se sentia mal por isso. Sua mente 
sabia exatamente o que devia dizer a ele, mas seu coração pensava totalmente ao 
contrário.

- Desculpe aparecer de surpresa, Anigel. Não quero incomodá-la.

- Não está incomodando. Obrigada pela flor. Algum acontecimento 
especial?

- É só uma flor para você, oras. – ele disse, parecendo um pouco 
incomodado – Por estar viva depois de ontem.



- Harry, eu queria conversar com você. – ela murmurou, sentando-se ao lado 
dele no sofá.

O homem apenas a encarou, parecendo saber o que ela iria falar. Ela abriu a 
boca, mas ele aproximou-se tão rapidamente dela que não conseguiu se mexer. 
Encarava os olhos verdes de Harry e sentiu aquele alívio no peito, aquele 
sentimento de felicidade que sentira a primeira vez que eles haviam conversado de 
verdade. A eletricidade destruía qualquer vontade de manda-lo embora e, em um 
impulso, os dois se aproximaram mais e se beijaram.

Anigel sentiu a explosão dentro dela surgir tão poderosa que não conseguiu 
mais pensar. Toda sua mente tentava, em vão, lembrar lhe que ela era namorada 
de Gustav, mas naquele momento nada daquilo fazia sentido. O sentido estava em 
ficar com Harry, daquela forma, para sempre.

Quando os dois se soltaram, ela apenas encarou o chefe e abriu a boca, sem 
saber o que dizer. Tudo aquilo que havia preparado para aquele momento não saía 
de forma alguma e não fazia ideia do que fazer.

- Anigel, me escute! – ele disse, segurando o rosto dela e sorrindo – Eu estou 
completamente apaixonado por você! E eu nunca iria te magoar. Então me diga o 
que sente!

- Eu... – ela travou com sua mente tentando mostrar o que ela estava 
fazendo, mas seu coração abriu-se de uma forma tão potente que ela deu um 
sorriso – Eu também estou terrivelmente apaixonada por você, Harry. 

E eles voltaram a se beijar como se o mundo fosse acabar dali a dois 
minutos.

***

Anigel estava chorando desde que Harry saíra de sua casa. Não conseguira 
fazer nada do que havia planejado. Estava tão perdidamente apaixonada pelo 
homem que não conseguia pensar perto dele, mas não fazia ideia do que fazer. 
Deveria terminar com Gustav? Ou deveria continuar daquela forma? E se aquilo 
que sentia por Harry fosse algo passageiro e ela perdesse Gustav para sempre?

No momento que o namorado entrou na casa, ela parou de chorar e tentou 
ser o mais gentil possível com ele. O único problema era que não estava 



conseguindo beijá-lo e muito menos passar qualquer momento grudada nele. 
Sentia-se suja e nojenta, como se beijá-lo fosse algo vil da parte dela.

Gustav não pareceu perceber isso e ficou com ela no sofá até a hora de irem 
dormir. Anigel foi tomar um copo de água na cozinha e passou pelo banheiro, 
onde pode ver o namorado passando seu creme nos braços. Aquele ritual dele, de 
toda noite passar creme nos braços era muito antigo. Desde que o conhecera, ele 
lhe avisara que precisava passar o creme, pois seus braços haviam sofrido com 
queimaduras terríveis no passado e precisava passar o creme para não ficarem 
secos.

Sem espera-lo, ela deitou-se na cama, tomando um pouco de poção do sono 
que pegara no hospital antes de sair. Precisava de uma noite sem sonhos.

***

No dia seguinte, porém, depois que Gustav saiu de casa, ela se arrumou e 
aparatou diretamente no Beco Diagonal. Precisava entrar novamente no cofre de 
Mark e procurar mais pistas sobre o que os Nottinghan tinham de tão especial.

Não havia muita coisa a respeito deles que ela já não houvesse lido. O que 
ela leu foi uma entrevista mais aprofundada sobre o acontecido. O irmão do meio, 
Ian, assim que acordou no hospital, acusou o irmão mais velho, Paul, de ser o 
comensal que praticara aquele atentado. Os aurores procuraram pelo homem em 
todos os cantos, mas nem o corpo, nem o homem, foram encontrados. Então as 
mortes foram atribuídas a ele, um auror que havia terminado a academia 
recentemente, e que era agora, um comensal procurado.

Como o homem nunca mais havia sido encontrado e ninguém tivera mais 
notícias do nome Paul Nottinghan, Anigel encarou a foto borrada no jornal e só 
teve um pensamento: finalmente encontrara Merus. 

Pegou os jornais correspondentes e foi até o Ministério. Sabia que dentro do 
seu trabalho conseguiria evitar um pouco aquele turbilhão que sentia pelo chefe. 
Ao vê-lo, sentado em sua sala, seu coração deu um pulo, mas controlou-se e entrou 
na sala, encostando a porta em seguida.

- Anigel? Você não deveria estar em casa?



- Deveria, mas não consigo mais. Harry, eu acho que descobri a identidade 
de Merus.

- Como? – ele levantou-se e aproximou-se dela – Quem?

- Leia essa matéria.

O homem devorou o que estava escrito no jornal e encarou-a, abobado.

- Paul Nottinghan?

- Faz sentido, não acha? – ela disse, começando a andar em círculos 
enquanto falava – Ele some, aparece Merus, que ninguém conhece nome, passado 
ou idade! Ele é considerado foragido há seis anos!

Harry continuava olhando para aquela foto com um olhar sombrio, e Anigel 
percebeu no que ele estava pensando. Se eles realmente encontraram a identidade 
do homem, finalmente poderiam por um fim naquele caos que o mundo estava 
graças a ele.

- Harry – ela chamou-o, fazendo com que se encarassem – Vamos até a casa 
dos Nottinghan agora! Temos que descobrir se há algo que possamos descobrir a 
mais!

O chefe fez um aceno afirmativo e chamou três aurores do centro de 
especialização em arrombamentos. Sabia que a casa havia sido leiloada, mas o 
dono nunca aparecera para morar lá, portanto não haveria problemas em invadir.

Junto com a equipe de aurores qualificados ao seu lado, eles se dirigiram a 
mansão dos Nottinghan. Ela nunca tinha visto como eles agiam e ficou atenta, 
tentando não perder o que eles fariam. Mas foi mais simples do que ela imaginava. 
Com um aceno da varinha, eles descobriram os feitiços que estavam em volta da 
casa e os retiraram, abrindo o portão e sorrindo para os dois.

- Prontinho, Sr. Potter!

Ao comando do chefe, ela e mais dois aurores entraram na casa, enquanto a 
equipe de aurores qualificados procurava algum tipo de armadilha na mansão que 
pudesse ser um problema. Após várias verificações e algumas armadilhas antigas 
no meio da propriedade, eles finalmente conseguiram entrar na casa. Com um 



feitiço, Anigel iluminou o recinto e espantou-se com o hall de entrada: apesar de 
estar cheio de poeira, era muito bonito. Havia muitos tapetes finos e cada tracinho 
do chão era desenhado à mão. Harry estava ao seu lado e ordenou que os aurores 
procurassem por qualquer coisa que pudesse ajudar e levassem como prova para o 
departamento.

Harry a acompanhou até chegarem ao primeiro andar, enquanto os outros 
faziam a busca pela casa também. Entrou em vários quartos no primeiro andar, 
que pareciam ser para os hóspedes e subiu para o segundo andar da casa, onde 
provavelmente os quartos principais ficavam. O primeiro que passou reconheceu 
como sendo da menina morta e não tinha nada demais. Cartas que os pais 
mandavam para ela e algumas roupas ainda estavam no guarda-roupa. Recolheu 
as cartas para serem examinadas e continuou, encontrando o quarto que deveria 
ser de um dos meninos.

Outro auror, que havia subido com ela, foi verificar o quarto ao lado e ela 
dirigiu-se até o quarto que parecia ser de Paul. Após acender a iluminação, viu 
uma cama encostada na parede à esquerda, e, à direita, um guarda-roupa velho, 
que parecia ter sido remexido há pouco tempo, pois as portas estavam abertas e o 
interior bagunçado, o que não acontecia nos outros quartos. As paredes eram 
escuras e sombrias e fizeram com que Anigel se sentisse vitoriosa. Procurou 
freneticamente alguma coisa no guarda-roupa. Fotos, documentos, ou algo que 
pudesse ajuda-la, mas não havia nada. E se havia alguma coisa, foi retirado por 
Paul há pouco tempo.

Sentou-se na cama, irritada. Sua desconfiança que Merus era Paul crescia a 
cada instante, mas ela não achava provas evidentes! Olhou para o teto, bufando, 
quando viu o que parecia ser um pedaço de papel escondido entre dois pedaços de 
madeira do forro. Ficou em pé na cama e apontou a varinha para lá. 

- Accio!

O papel, que ela reconhecera como sendo uma fotografia, desceu 
suavemente até suas mãos. Anigel tremia e virou a foto. Seu coração pulou no 
peito. Era uma foto de seus pais... com Paul ao lado deles.

Uma onda de raiva a atingiu. Então ele conhecia seus pais! Aquilo poderia 
ser a explicação de muitas coisas. Como por exemplo, o motivo de Merus ter 
matado seus pais... talvez eles tivessem caído em uma armadilha. 



Com esse pensamento ela foi até Harry e mostrou a fotografia, o que fez 
com que ele avisasse que ia ao Ministério, acionar uma busca por aquele comensal. 
Ordenou que ela saísse dali com o resto dos aurores e não mexessem em mais 
nada. Sentindo um ódio subir-lhe a garganta, ela encarou o rosto sorridente na foto 
e pensou no quanto daria para ver esse rosto morto.

***            

Ela abriu a porta de seu apartamento depois das dez horas da noite e 
encontrou com o rosto emburrado de Gustav.

- O que você pensa que está fazendo, Anigel? – ele estava com os braços 
cruzados, os longos cabelos cacheados caindo em cima dos ombros, e um olhar 
extremamente magoado.

- Eu precisava confirmar algumas coisas – ela resmungou e dirigiu-se para a 
sala.

- Algumas coisas? Mais importante que sua saúde? Anigel, você saiu a dois 
dias do hospital, deveria ter ficado em casa e descansar! – ele exclamou, 
aproximando-se dela com ferocidade – Aquele seu chefe não pensa muito, não é?

- Como assim? – ela encarou-o, estranhando – O que você quer dizer com 
isso?

- Oras, que ele é um imbecil que só pensa no próprio umbigo! Se ele 
pensasse em você, não deixaria que trabalhasse nesse estado!

- Gustav! – ela gritou, o que fez o homem parar de falar abruptamente e 
encará-la com estranheza – Você não sabe do que está falando! Ele sabe o quanto 
isso é importante para mim!

- O que é mais importante que você mesma, Anigel? – ele perguntou, um 
pouco chateado.

- Merus. – ela grunhiu, encarando o namorado com ódio.

Gustav encarou-a estranhamente, sem saber ao certo o que fazer.



- Você já ouviu falar nesse bosta de comensal? – ela gritou, sentindo perder 
o controle – Pois é ele quem eu estou pesquisando, Gustav. O comensal que matou 
minha família e não teve a capacidade de me matar junto e me dar paz!

- É... é isso que... – ele resmungou, parecendo não compreender muito bem.

- Eu sou a responsável por encontra-lo! – ela virou de costas para ele, 
passando as mãos nos cabelos loiros – Finalmente achamos sua identidade, 
Gustav. Eu preciso prendê-lo!

- E porque você precisa se meter com alguém tão poderoso? – ele perguntou, 
fazendo com que ela se virasse e o encarasse estranhamente.

- Ele matou meus pais e meu pequeno irmão, Gustav! Eu nunca te contei, 
não é mesmo? – ela falou, aproximando-se dele devagar – Ele os torturou e os 
matou no dia da minha formatura. Quando eu cheguei em casa ele ainda estava lá! 
E sabe o que ele fez?

- Céus, Anigel! – ele resmungou, aproximando-se dela – Não precisa falar 
mais.

- Mas eu quero falar! Ele lutou comigo por pouco tempo. Me amarrou e me 
deixou jogada ao lado do corpo dos meus pais. 

- Anigel...

- E sabe do que mais? Ele já me encontrou várias vezes e toda vez repete a 
mesma idiotice que me disse da primeira vez: Não vou te matar.  – ela começou a 
chorar, sentindo todo seu mundo desmoronar.

Gustav aproximou-se dela e abraçou-a, deixando que chorasse. Quando ela 
se acalmou um pouco, ele levantou a cabeça dela e deu um sorriso.

- Fico feliz que ele não tenha te matado. Pelo menos, assim, eu conheci você.

- Fica feliz? – ela exclamou, apontando para si mesma – Veja no que me 
tornei! Uma inútil que não serve para nada, a não ser para procurar a morte onde 
eu não vou encontrar!



- Anigel, controle-se! – ele falou, segurando o rosto dela com as duas mãos –
Você é perfeita e especial e eu a amo tão terrivelmente que faria qualquer coisa por 
você. 

- Então faça, Gustav! – ela segurou o rosto dele também – Me deixe 
encontrar esse comensal e fazer meu trabalho!

- Eu tenho muito medo que se machuque! – ele soltou o rosto dela e 
encarou-a com pesar – E se esse comensal resolver te matar?

Anigel encarou o namorado por alguns instantes e deu um pequeno sorriso.

- Eu acho que ele não consegue, Gustav.  – ela disse, pensativa – Por algum 
motivo, ele não consegue me matar.

- Certo, Anigel. Se isso vai lhe dar paz, eu não me importo. Eu a amo 
demais.

Ela encarou o namorado, sentindo um peso formar-se em sua garganta. 
Fechou os olhos, um pouco preocupada com o que ia dizer, mas havia decidido. 

- Eu também te amo, Gustav.



Capítulo 13 – O pedido

Seu quarto estava extremamente escuro e, apesar de ela sentir-se cansada, 
não conseguia fechar os olhos. Sua mente estava trabalhando rápido. Nunca 
imaginaria que seus pais pudessem ter caído numa armadilha. Ela conseguiu 
lembrar, vagamente, que havia um auror que seus pais sempre se correspondiam, 
mas ela nunca chegara a vê-lo. O único problema era descobrir: porque Merus 
matara seus pais? E todos aqueles que morreram, foi por qual motivo?

Mesmo que Paul fosse Merus, por que ele iria mata-los? Por saberem 
demais? E Karl, que tinha cinco anos e foi morto como se soubesse de tudo?
Suspirou e sentou-se na cama, cansada. O pior não era imaginar porque Merus 
matara seus pais, e sim, porque ele não a matara quando ela entrou na casa. Qual 
era a razão em deixa-la viva?

Lembrava-se nitidamente dos olhos do comensal, da dor que sentiu quando 
viu os corpos de sua família. E ele simplesmente deixou-a ali, sofrendo, como se 
aquilo fosse sua vingança ou como se soubesse quem era ela, e resolvera deixa-la 
sofrendo. E depois de anos atrás dele, encontra-lo mais duas vezes, e mesmo assim, 
ser deixada viva. Não que quisesse morrer naquele momento. Queria captura-lo e 
deixa-lo apodrecer na prisão, mas não sabia se isso seria o suficiente. Precisava 
descobrir os porquês. 

Levantou-se devagar, para não acordar Gustav, e foi até a mesa da sala, 
pegando os papéis e jornais que Mark havia deixado para ela e voltou a ler. 
Precisava saber muito mais dos Nottinghan para poder prendê-lo assim que 
possível. 

Quando percebeu, havia passado horas ali, apenas lendo mais e mais papéis 
sem sentido. Sua mão roçou em outro papel, pronta para desistir, quando viu o 
sobrenome de Paul nele. 

Seu coração disparou. Na folha, havia a assinatura de cinco alunos da 
Durmstang, naquilo que parecia ser uma detenção. Pois ali estava, entre os cinco 
nomes o sobrenome de Paul. 

- Nottinghan, Lecter, Chilton, Crawford e Pullman. Os Pentcruxes – ela 
sorriu e finalmente compreendeu.



Lecter havia sido morto por Merus dentro da prisão. Será que os outros 
também haviam sido mortos ou estavam vivos? Levou um susto quando a porta de 
seu escritório abriu-se repentinamente. Gustav estava parado na porta, encarando-
a seriamente.

- O que está fazendo a essa hora da noite acordada, Anigel?

- Você me assustou – ela murmurou, começando a guardar os papéis e 
pergaminhos – Não consegui dormir e resolvi vir trabalhar um pouco.

- Ah, sim – ele se aproximou e abraçou-a – Mas é melhor você tentar dormir. 
Amanhã... quero dizer, hoje, você terá que acordar cedo, não?

Anigel confirmou e sorriu, beijando-o. Guardou tudo o que tinha tirado do 
lugar e subiu com Gustav para seu quarto. Enquanto o namorado deitava-se, ela 
escondeu o papel em seu sobretudo, selando-o com um feitiço. Sorriu, triunfante, e 
deitou-se também.

***

O dia no ministério estava terrivelmente abarrotado de coisas para se fazer, 
e Harry chamou-a para ajuda-lo com os novos aurores, que foram chamados da 
academia para ficarem ali no QG, enquanto os mais antigos iriam a busca do 
comensal Paul Nottinghan. 

Apesar de ter decidido ficar com Gustav, sentia um aperto no peito no peito 
toda vez que via Harry. Ele não dissera nada desde o encontro na casa dela e 
parecia conformado com a situação. Não que ela quisesse que ele corresse atrás 
dela, mas aquilo estava ficando um pouco chato. Resolveu que conversaria com ele 
naquele dia, no final do expediente e acertaria as coisas. Não conseguia mais se 
imaginar trabalhando com ele daquela forma.

Assim que conseguiu um tempo, porém, já passavam das seis horas da 
tarde, mas ao invés de procurar o chefe, esgueirou-se para a sala de controle de 
mortos e desaparecidos. Precisava saber onde que os outros três Pentcruxes 
estavam escondidos. Bateu com a varinha na bola de cristal e os três nomes 
apareceram, ao mesmo tempo em que três pastas empoeiradas pararam em uma 
mesa ao lado dela. Curiosa, ela abriu a primeira:



Philip Chilton também era um comensal da morte e foi preso juntamente 
com Lecter, morrendo um ano depois na prisão por problemas múltiplos.

Julian Pullman. Comensal da morte. Morto em batalha contra os aurores, há 
dois anos.

Sem um pingo de esperança, ela abriu a pasta de Eric Crawford.

- Comensal da morte – ela começou a murmurar enquanto descia os dedos 
na pasta empoeirada – Durmstang... Condenado à pena máxima em Azkaban...

Anigel levantou-se, quase sorrindo. Eric Crawford ainda estava preso em 
Azkaban... e estava lá há dez meses. E se ela conseguisse vê-lo? Quem sabe ele 
ainda não estivesse louco... quem sabe ele ainda pudesse lhe contar algo sobre os 
Pentcruxes! Com um aceno da varinha as pastas voltaram aos seus lugares e ela 
saiu da sala, decidida a conversar com Harry, mas ele já havia ido embora.

Um pouco chateada, foi caminhando para casa. Assim que abriu a porta de 
entrada, Gustav apareceu e tirou seu sobretudo, encaminhando-a para a sala de 
jantar sem maiores explicações.

A mesa estava arrumada de um jeito que ela nunca vira. Riu um pouco ao 
ver que ele tentava ao máximo parecer cavalheiro e ficava o tempo todo pedindo se 
estava tudo certo.

Os dois jantaram em silêncio e Anigel sentiu-se bem pela primeira vez em 
semanas com o namorado. A recepção romântica, um jantar a luz de velas, também 
ajudava. Quase riu ao pensar que nunca gostara disso e agora estava amando tudo 
o que Gustav fazia.

Depois de comerem a sobremesa, Gustav puxou-a pela mão até a sala, 
fazendo-a sentar-se no sofá.

- Muito bem, Sr. Gustav. Porque está me paparicando tanto? Andou fazendo 
algo de errado?

Ele sorriu e ajoelhou-se. Anigel prendeu a respiração.

- Anigel Paquet, você quer se casar comigo?



Gustav puxou uma caixinha de veludo negro e abriu-a. Era um anel 
prateado, com um símbolo desconhecido para ela, mas que era extremamente 
lindo. Ela encarou o namorado, sentindo seu peito explodir. Pegou o anel, 
relutante, sem saber exatamente o que fazer e ele colocou-o em seu dedo anular.

- Isso foi um sim? – ele olhou-a, temeroso.

- Sim. – ela murmurou, ainda chocada.

Ao perceber que não era essa a reação que Gustav esperava, ela deu um 
sorriso que esperou não parecer falso e beijou-o.

- Sim! Sim! – ela disse, fingindo entusiasmo.

- Ok, ok, Sra. McKnight! – ele sorriu, parecendo finalmente satisfeito com a 
reação dela e abraçou-a.

Anigel soltou-o e os dois sentaram-se no chão, apoiados no sofá.

- Tem certeza que quer mesmo? – ele perguntou, olhando-a de relance –
Você não parece muito animada.

- Eu amo você, Gustav. – ela disse, encarando-o – E não há algo que eu 
queira mais do que ser sua esposa.

Ele sorriu e beijou-a. Anigel enlaçou o pescoço dele e sentiu seu mundo dar 
uma volta sem sentido. Ela não sabia se queria ser esposa dele, mas não poderia 
destruir os sonhos dele por algo que poderia não ser nada. No dia seguinte 
conversaria com Harry e acabaria com tudo aquilo de uma vez por todas.

***

Sabia que não deveria estar ali, mas ela não queria conversar com Harry na 
frente de todos no Ministério ou na saída do trabalho. Apesar de todo seu 
empenho e pensamento positivo, de que iria conseguir ser firme e acabar com 
aquilo, no momento em que a viu em frente a sua casa antes do horário de 
trabalho, Harry abriu um largo sorriso e ela sentiu toda a eletricidade percorrer seu 
corpo novamente.



- Eu preciso conversar com você. – ela falou, séria, tentando mostrar o 
quanto aquilo era importante.

- Claro. – ele falou, apontando para sua casa – Entre, por favor.

Os dois entraram na casa em silêncio e Anigel não pode deixar de reparar o 
quanto a casa dele era desorganizada. Apesar de parecer que ele tentava limpá-la, 
pelo jeito suas tentativas não foram suficientes. Ao ver o que ela olhava, ele 
desculpou-se pela bagunça e indicou um sofá vermelho para que eles pudessem 
sentar.

Anigel sentia a tensão percorrer seu corpo e percebeu o quanto Harry estava 
incomodado com aquilo também. 

- Harry, eu... – ela começou e parou, respirando fundo.

Ele segurou sua mão e encarou-a profundamente.

- Eu sei o que vai dizer.

- Não podemos ficar juntos. – ela falou, sentindo as lágrimas descerem pelo 
seu rosto.

- E por quê? – ele perguntou, aproximando-se dela.

- Eu estou com Gustav. – ela conseguiu dizer, tentando controlar o choro.

- Eu sei que está, Anigel, mas isso não é um empecilho!

- Não, Harry, você não entendeu! – ela falou, um pouco mais áspera e 
mostrou o anel no dedo anular direito – Eu estou noiva dele.

Ele ficou alguns minutos encarando-a, um pouco chocado e, então soltou 
uma risada. Sem compreender, Anigel viu o homem se levantar e continuar rindo.

- Ele não é bobo. – resmungou Harry, virando-se para ela e dando um 
sorriso que a fez sentir as pernas tremerem – Mas eu também não sou.

Sem que ela pudesse reagir, Harry foi para cima dela e beijou-a vorazmente. 
Com o coração aos saltos, ela foi pega de surpresa e não conseguiu resistir. 



Segurou fortemente a nuca do homem, sentindo toda a eletricidade percorrer seu 
corpo de uma forma que nunca acontecera com Gustav. Ele abriu o casaco dela e 
jogou-o para longe, e ela fez o mesmo com seu moletom.



Capítulo 14 – A revelação

Anigel chegou ao Ministério logo depois de Harry. Não podia mais 
esconder seus sentimentos pelo chefe, mas resolveu esperar primeiro conversar 
com Gustav para então assumir publicamente seu romance.

Sentia-se muito leve e bem. Nunca sentira aquilo com Gustav. Apesar de ser 
ele quem a ajudara no passado e devesse muito a ele, não podia deixar que essa 
“dívida” a deixasse infeliz.

Assim que entrou no QG, recebeu a informação que conseguira uma visita 
com Eric Crawford em Azkaban naquela manhã, portanto, mal ficou por lá, já teve 
que aparatar para o ponto onde a balsa buscava os visitantes de Azkaban.

A prisão era pior do que ela imaginara. Apesar de os dementadores terem 
saído de lá há anos, o lugar permanecia frio e enlouquecedor. Ela passava pelas 
celas com o auror ao seu lado, sentindo calafrios. Assustador, essa era a palavra 
certa.

Eric Crawford estava há exatos dez meses em Azkaban, e estava tão são 
quanto qualquer comensal poderia ser. O auror que a acompanhava comentou que 
ele tinha crises de loucura onde tinha que ser contido com anestésicos, mas 
geralmente ele era uma pessoa controlada. O auror abriu a porta de ferro com um 
feitiço, fazendo um sinal para ela entrar.

- Quando quiser sair, é só encostar a varinha na porta. E não se preocupe, ele 
está acorrentado.

Ela agradeceu e a porta foi fechada com um estrondo, fazendo-a pular. Sua 
ansiedade estava queimando na boca. Um barulho de correntes a fez olhar para 
um canto escuro da cela.

O homem estava sentado no chão e ela podia ver seus olhos a observando 
atentamente. Ele colocou o rosto para frente, onde a luz o iluminava e deu um 
sorriso.

- O que está fazendo aqui, gracinha?

- Eu vim lhe fazer algumas perguntas.



- Quem sabe eu posso respondê-las... ou quem sabe, eu não possa!

- Você fazia parte dos Pentcruxes?

O homem a encarou, subitamente sério.

- Pela mudança de atitude posso levar isso como um sim! – ela exclamou, 
lançando um sorriso vitorioso para o homem – Seu companheiro, Nottinghan... é 
ele o comensal Merus?

- Suma daqui! – ele grunhiu, de repente, fazendo com que as correntes 
balançassem.

- Não. – ela falou, encarando-o firmemente – Eu quero saber qual é a real 
identidade de Merus! E eu sei que você sabe!

- E você acha que eu irei sobreviver de qualquer forma? Eu ficarei 
eternamente aqui, prefiro guardar esse segredo para mim!

- Eu posso ajuda-lo! – ela falou, tentando convencê-lo – Eu posso ajuda-lo a 
sair daqui! Se revelar a identidade dele, eu posso-

- NÃO!  - ele gritou e seus olhos viraram nas órbitas.

- Sr. Crawford!

- Nottinghan! – ele tentou apontar o dedo para ela, em vão – Você disse que 
o Lord das Trevas não ia deixar que me prendessem... 

- Paul Nottinghan?

- MENTIROSO! MENTIROSO! – ele gritou, se remexendo e fazendo com
que as correntes balançassem furiosamente.

Anigel andou alguns passos para trás, assustada. Continuou observando-o e 
ele deitou-se no chão de novo, murmurando coisas sem sentido. Sentindo que não 
conseguiria tirar mais nada dele, ela encostou sua varinha na porta e o auror abriu-
a.

***



Abriu a porta do QG dos aurores, pensativa. A sensação de que estava no 
caminho certo a fazia sentir-se tensa. Seria mesmo Paul Nottinghan? Sentou-se na 
poltrona e então percebeu que a sala estava vazia. Estranhando, saiu da sala, 
encontrando um auror saindo às pressas para o elevador.

- EI! – ela gritou e o auror parou, virando-se para encara-la – O que houve 
aqui? Onde estão todos?

- Paquet! Os comensais atacaram Hogsmeade, e os aurores estão todos lá –
ele chamou-a com um gesto – Vamos!

Com o sangue começando a ferver, Anigel seguiu o auror, e os dois 
aparataram na vila. Apesar de há muito tempo não ver uma cena como aquela, 
sentiu coração disparar ao ver aqueles feitiços ricocheteando em todos os lados e 
bruxos se escondendo entre os escombros. Ela juntou-se a batalha, lutando 
avidamente com todos os comensais que encontrava.

Parecia ter passado horas, quando ela encostou-se em uma árvore, arfando 
de cansaço. Não que ela não estivesse preparada para aquele tipo de luta, o 
cansaço físico era pouco. O problema maior é que ela estava cansada daquilo tudo. 
Não queria que houvesse mais lutas. Ela queria encontrar Merus e matá-lo, como 
sempre disse que faria, mesmo que aquilo não fosse do feitio dela.

Seu coração golpeava seu peito e não era somente do cansaço. Não tinha 
visto Harry ali no meio e estava com medo de que acontecesse algo. Ele com 
certeza sabia se defender, mas mesmo assim ela estava temerosa.

Sentiu uma movimentação a sua frente e olhou entre as árvores. Um 
comensal estava parado ali, há alguns metros dela, parecendo estudá-la 
avidamente. Não precisava nem se esforçar pra saber quem era. Rapidamente, 
lançou um feitiço estuporante e ele rebateu, correndo na direção dela. 

Estavam lutando ferozmente quando ela ouviu a voz dele:

- Pare de tentar achar a mim, Anigel, ou serei obrigado a fazer algo.

- Não seja cínico! – ela grunhiu, lançando mais feitiços no homem.



Ele fez um pequeno barulho com a boca, e sorriu, aparatando. Anigel deu 
um grito de ódio. Ele sempre fugia! Virou-se para a vila e caminhou para lá. 
Alguns comensais haviam sido capturados e estavam presos ao lado de uma das 
lojas. Procurou em volta e viu os cabelos negros de Harry dando ordens para 
alguns aurores que ainda estavam por ali. Aliviada, ela aproximou-se e ele a viu.

- Anigel! – ele disse, dando um sorriso – O que está fazendo aqui?

- E eu perderia uma luta? – ela sorriu também.

- Vou levar esses prisioneiros a Azkaban e depois vou para casa.

- Isso foi um convite? – ela perguntou, levantando as sobrancelhas. 

- Se você aceitar, sim. Se não, foi só modo de dizer.

Ela deu uma risada e virou as costas para ele. Sim, ela iria passar mais tarde 
na casa dele, mas antes precisava conversar seriamente com Gustav. 

***

Depois de resolver alguns problemas ainda no Ministério, ela finalmente 
pode sair. Gustav estava há meia hora a esperando, pois ela havia o chamado para 
conversar longe de casa.

Assim que saíram, caminharam lado a lado em silêncio. Ele ofereceu 
comprar um sorvete para ela e ela aceitou, pois estava transpirando com o 
nervosismo. Viu Gustav ir até a sorveteria do lado do parque onde estava, quando 
percebeu que alguém se aproximara dela.

- A senhorita está sozinha?

Era o homem que encontrara no Beco Diagonal e depois em Durmstang. 
Sem compreender muito bem, ela encarou-o e deu um pequeno sorriso.

- Não. – ela apontou Gustav dentro da sorveteria.

- Oh! É seu namorado?



- Hum... uhum. – resmungou ela e encarou-o – E o que você está fazendo 
por aqui?

- Vim passear um pouco. Estava precisando de um pouco de ar. Ficar 
trancado naquela escola não é algo agradável. – ele olhou para a sorveteria e viu 
que Gustav se aproximava – Olhe! Seu namorado vem aí! Que tal me apresentar 
para ele?

- Desculpe, mas você não me disse seu nome.

Antes que ele pudesse falar alguma coisa, porém, Gustav viu com quem ela 
conversava e deixou cair os dois potes de sorvete que carregava nas mãos e, então, 
ela encarou novamente o rosto do homem que conversava com ela e levantou-se,
empunhando a varinha, sem compreender muito bem.

- O que está acontecendo, Gustav? – ela perguntou, ao ver que o namorado 
empunhava a varinha para o homem também.

- Anigel, eu vi a foto dele no jornal. Esse não é o comensal que estão 
procurando?

Sentindo-se idiota, Anigel olhou novamente para o rosto do homem e 
balançou a cabeça, incrédula.

- Paul Nottinghan! – ela grunhiu, colocando-se em posição de ataque.

Ele sorriu sinistramente, empunhando sua própria varinha também.

- Andou pesquisando sobre minha vida... fico feliz com isso.

- Incarceuros!

Antes de o feitiço atingir no homem, ele desviou, e ela percebeu que Gustav 
também lançou um feitiço nele. Paul lançou um feitiço nela e seu namorado 
desviou.

- Anigel, saia daqui! Deixe que eu lido com ele!

- Está louco, Gustav? Esse é o homem que matou minha família!



- Eu matei sua família, Anigel? – Paul deu uma gargalhada e lançou um 
feitiço em Gustav, acertando-o em cheio.

- Gustav! – ela gritou ao ver o namorado sendo lançado longe e lançou outro 
feitiço no comensal.

- Você deveria ter mais cuidado com suas verdades, Anigel! – ele disse, 
aproximando-se dela enquanto desferia feitiços – Quem sabe seu noivo não é bem 
quem ele diz ser!

- O que faz aqui? – ela perguntou, desviando-se de outro feitiço que ele lhe 
lançava.

- Na verdade, eu não vim conversar com você. Meu assunto é com seu 
noivo, meu irmão.

- Seu... o quê? – ela olhou para Gustav, incrédula, parando imediatamente 
de lutar.

Paul também parou de lutar e não lançou mais nenhum feitiço nela. Sem 
compreender o que estava acontecendo, ela viu Gustav se levantar e encarar Paul
com um olhar feroz, sem dar a mínima importância para os olhares de Anigel.

- Você não contou a ela, Ian? – o homem começou a andar para frente, em 
direção a Gustav, ainda com a varinha apontada – Não contou quem você é?

- Cale a boca, seu miserável! – Gustav lançou um feitiço em Paul, que 
rebateu.

- Está com medo, Ian? Medo de perdê-la? – Paul riu e apontou a varinha 
para Anigel, que ainda estava em choque – Você já a perdeu, irmão. 

Sentiu um feitiço atingi-la no peito, e então, tudo escureceu.

***

- Eu sei que tu sabes onde ele está Dietrich! – falou Merus, irritado – Então 
sejas um bom homem e pouparei tua vida inútil!

- Você sabe que eu nunca vou contar, Merus. Ou deveria chama-lo de-



A boca dele continuou mexendo, mas não saia nenhum som dela.

- Não sejas mal educado, diretor. Posso ser muito ruim quando quero. 
Crucius!



Capítulo 15 – A história de Ian

Anigel abriu os olhos rapidamente, assustada. Esperava que estivesse em 
qualquer lugar, menos na cama do hospital. Alguém dormia profundamente na 
cadeira ao lado dela, e ela sorriu ao ver quem era. De leve, cutucou o braço dele, e 
o homem resmungou algumas coisas antes de voltar a dormir.

- Harry! – ela sussurrou e ele abriu os olhos, assustado.

- Anigel! – ele aproximou-se dela e beijou-a apaixonadamente – Quase morri 
de susto quando fiquei sabendo o que aconteceu! Eu achei que você estivesse 
morta!

- Morta? – ela perguntou, sem compreender.

- Sim. Você não se lembra, provavelmente... Não sei qual foi o feitiço que 
usaram em você, mas os curandeiros estavam preocupados.

- Mas está tudo bem comigo? Quanto tempo eu fiquei desacordada? – ela 
olhou-o, nervosa.

- Foram dois dias, Anigel. Dois dias de terror para mim, tendo que aguentar 
aquele seu namorado chato me incomodando e eu o mandando ficar longe. – ele 
disse e sorriu – Vou chamar o curandeiro para examiná-la.

Harry saiu do quarto, não tirando os olhos dela, e logo entrou outro homem 
vestido de branco. O curandeiro examinou-a incansavelmente. Quando terminou, 
olhou-a e sorriu.

- Não descobrimos o feitiço que usaram em você, Srta. Paquet. Não foi um 
simples Estupefaça. Acreditamos que os comensais andaram evoluindo o feitiço 
para algo pior, mas o que importa é que você está a salvo. Aconselho a não usar 
meios mágicos para ir para casa.

- Então estou liberada? – ela sussurrou, aliviada.

- Ainda não. Ficará em observação hoje. – o curandeiro sorriu e apontou 
para a porta do quarto – Tem um homem que deseja vê-la. Posso pedir para ele 
entrar?



Anigel sabia quem era e também sabia que não poderia evitar por muito 
tempo. Sua cabeça rodava com as informações que ouvira da boca de Paul, mas 
queria saber por Gustav o quanto daquilo era real. Porque, querendo ou não, 
Gustav conhecia Paul, somente pela forma como ele agiu.

Gustav entrou no quarto e encostou a porta, parecendo não querer encará-la 
de frente. Anigel não abriu a boca e esperou pacientemente até que o homem 
resolvesse falar. 

- Anigel, eu posso explicar, eu... – ele parou e respirou fundo.

Ele abriu a boca e fechou-a rapidamente, se limitando a encará-la. Aos 
poucos a cabeça dela foi formulando o sentido de tudo aquilo que descobrira. 
Doeu saber que seu noivo (ou melhor, ex-noivo) era outra pessoa, com uma 
história decididamente diferente.

Apesar de sentir-se extremamente enganada, queria ouvir o que Gustav 
tinha a dizer. Seu coração implorava por alguma explicação que sanasse aquela dor 
de perda. Já não o queria mais e fazia algum tempo que não conseguia mais 
reconhecê-lo como o homem que amava. Naquele momento, então, teve certeza 
que não conhecia nada sobre aquele homem com quem dividiu a cama por quase 
dois anos.

Ele continuava em silêncio e com a cabeça abaixada. Com um suspiro, ele 
começou a falar.

- Sei que está magoada, e com razão. Eu vou... eu vou te contar tudo, Anigel! 
E então você decide se deve ou não me perdoar.

Ela assentiu e ele ajeitou-se na cadeira.

- Você já sabe que estudei na Durmstang. Meu irmão mais velho, Paul, 
também. Não sei até onde sabe sobre nossas vidas, mas vou lhe contar o porquê de 
eu ter escondido a verdade.

“Assim que me formei, voltei para casa. As coisas por lá não estavam boas. 
Não financeiramente dizendo, mas entre Paul e meus pais. Logo fiquei sabendo 
que Paul saíra de casa há algum tempo e havia sumido. Meus pais estavam 
preocupados, pois, como sabe, eles eram aurores e, naquela época Você-Sabe-



Quem havia ressurgido e estava com um poder bem maior do que quando Potter o 
derrotou, há muitos anos.”

Ele fez uma pausa e ela fez um sinal em concordância para ele continuar.

- Um mês depois, Paul voltou para casa. Era noite e lembro muito bem de 
estar no meu quarto, estudando, quando ouvi vozes alteradas na parte inferior da 
casa. Sai do meu quarto e encontrei minha irmã no corredor, que também tinha 
ouvido as vozes. Descemos juntos para a sala e a cena que vimos foi... terrível.

“Meus pais apontavam as varinhas para Paul, que parecia um lunático. Com 
os olhos vidrados, mostrava, com orgulho, uma marca negra no braço esquerdo. 
Ele contou a nós que achava ridículo nos juntarmos aos aurores, que nossos pais 
eram patéticos e que ele não teria crescimento nenhum ao lado deles. Ainda 
atordoado, ouvi minha irmã segurar um soluço de horror. Nesse momento ele 
percebeu nossa presença na porta e me lançou um feitiço, fazendo com que eu 
voasse para o hall de entrada.”

Anigel mexeu-se nervosamente em sua cama e Gustav continuou.

“Só sei que quando eu voltei para lá, com a varinha em mãos, ele havia 
prendido minha mãe e minha irmã ao lado dele, no chão, e meu pai tentava 
segurar as lágrimas de raiva, ainda com a varinha apontada para Paul.”.

Gustav colocou as mãos nas têmporas, parecendo sofrer com suas 
memórias, e voltou a encará-la.

- Segundos depois, ele matou minha mãe e minha irmã. O choque em mim 
foi tão grande que fiquei sem reação. Mas meu pai avançou para cima dele, 
furioso. Os dois começaram a duelar e eu saí de fininho e mandei uma coruja aos 
aurores, para que viessem apressados a nossa casa. Quando voltei, papai estava 
morto no chão da sala e Paul me esperava, sorrindo sinistramente. Começamos a 
duelar e ele... – Gustav apertou as pernas raivosamente e encarou Anigel 
fortemente – E ele me jogou contra uma parede, fazendo com que eu perdesse a 
consciência. Quando acordei, era um auror que me olhava e Paul havia aparatado. 
E... desde então eu decidi entrar para o Ministério, mas antes eu precisava mudar 
meu nome. Paul estava me perseguindo e nesse meio tempo eu... conheci seus 
pais.”

Anigel olhou-o, incrédula.



- Você... conheceu meus pais?

- Sim. Eles eram amigos de Paul, e custaram a acreditar que ele havia virado 
um comensal. Quando Paul descobriu que eu estava contando a verdade para seus 
pais ele... decidiu matá-los.

Ela olhou para o rosto de Gustav, chocada com o que ouvia. Então era Paul. 
Tinha sido ele que destruíra sua vida. A voz de Gustav a fez voltar dos seus 
pensamentos.

- E eu não pude impedi-lo. No dia de sua formatura, ele aproveitou o 
descuido dos seus pais e os matou.

- E ele teve a oportunidade de me matar aquele dia. Porque não o fez?

Gustav encarou-a. Parecia pensar seriamente no assunto, como se soubesse 
exatamente o que havia acontecido. E aquilo a assustou.

- Não faço a mínima ideia. – ele suspirou e encostou-se na cadeira – Eu sinto 
muito, Anigel, por ter lhe escondido isso todo esse tempo. Eu sei que você é 
responsável pela captura de Merus.

Ela o encarou, nervosa.

- E sei também que conseguiu descobrir que era Paul, sozinha. Mas eu fiz 
isso tudo para sua proteção! Paul não suporta acreditar que não me matou aquela 
noite e me persegue desde aquele dia. De acordo com ele, eu faço parte da laia dos 
Nottinghan e não mereço continuar vivo! – ele aproximou-se novamente dela, com 
os olhos apavorados – Há três anos consigo escapar dele com esse nome. Mas ele 
me achou, e, pior de tudo, achou você.

- E o que isso tem a ver? Ele me encontrou diversas vezes na batalha, 
Gustav, não vejo porque o medo.

- Tenho medo que ele queira se vingar de mim usando você.

Ela ajeitou-se na cama e encarou-o profundamente.

- Se vingar? Isso não parece meio clichê?



- Sim. Ele já começou a fazer isso, te colocando contra mim.

- Não estou contra você – ela murmurou, encarando-o.

- Não? Que bom – ele sorriu – E eu sei que vai ser difícil voltarmos a ser 
como antes, mas me dê uma chance. Eu não podia contar.

- Eu não posso Gustav.

- Como? – ele encarou-a, incrédulo – Está falando sério?

- Estou. Olha, por mais que seja real isso que você está me contando, não 
afeta nada. – ela falou, encarando-o – Eu te chamei aquele dia para conversar, pois 
eu queria conversar sobre nós. Eu estava receosa de dizer a você que eu não queria 
mais, mas agora, depois de tudo, vejo que eu estava certa.

- Não! – ele implorou, aproximando-se dela impetuosamente – Por favor,
Anigel, não faça isso comigo! Eu lhe imploro!

- Não torne as coisas mais difíceis, Gustav. – ela falou, tirando o anel do seu 
dedo anular direito e entregando para ele – Ou será que eu devo chama-lo de Ian?

Ele parou abruptamente, parecendo magoado e pegou o anel. 

- Isso é por causa do Potter, não é? – ele grunhiu, segurando o anel com 
força nas mãos.

- Não faz diferença, Gustav, eu-

- Faz diferença, sim, Anigel! – ele falou, com os olhos começando a saltar 
como daquele dia em que a agredira – Eu preciso saber da verdade também!

Ela encarou-o apavorada enquanto o via se aproximar da cama com aquele 
olhar doentio.

- Saia daqui! – ela falou, apertando freneticamente o botão para chamar os 
enfermeiros – Se não quer que eu o odeie para sempre, suma antes que faça 
alguma besteira!



Gustav (ou Ian, não sabia mais como chama-lo), parou abruptamente e 
lançou um último olhar raivoso para ela, saindo do quarto muito irritado. Sentindo 
todo o peso que a prendia se libertar, ela começou a chorar. Realmente estava certa 
em terminar tudo com ele e ficar com Harry. Pelo menos, a vida de Harry ela 
conhecia inteira, sem nem precisar que ele contasse.



Capítulo 16 – Assassinato em Azkaban

Apesar de todas as informações que havia descoberto nos últimos dias, 
Anigel estava preocupada. Descobrira finalmente quem era o responsável pela 
morte dos pais e também havia chegado ao “fim” da sua busca pela identidade de 
Merus. Mesmo com tantas boas notícias, ela sentia uma pontada de insegurança ao 
mirar o noivo, que estava no lado oposto da mesa do restaurante, e comia seu 
jantar, lançando lhe olhares gentis.

De repente, o noivo transformou-se como no dia em que a agredira e 
grunhiu, irritado:

- Eu vou te matar! – e pulou em cima dela, fazendo com que ela se tentasse 
se livrar do abraço mortal.

- Anigel! – alguém a segurava com força enquanto ela se debatia – ANIGEL!

Ela abriu os olhos e percebeu que quem a segurava não era seu ex-noivo, 
mas sim, Harry.

- Está tudo bem! – ele disse, ao ver a expressão assustada no rosto dela – Foi 
só um pesadelo.

- Harry... – ela murmurou, sentindo o coração bater terrivelmente no peito –
Me desculpe.

- Tudo bem – ele disse, sorrindo.

Anigel sorriu também e deu um beijo em Harry, levantando-se em seguida. 
Precisava de um copo de água ou qualquer outra coisa. Desde que terminara com 
Gustav, não parava de ter pesadelos. E eles geralmente aconteciam quando ela e 
Harry dormiam juntos.

Desceu as escadas da casa de Harry e foi até a cozinha, procurar um copo 
para tomar água, quando percebeu que havia alguém olhando para ela da janela 
da cozinha. Com o coração aos saltos, ela olhou para a janela e viu Gustav, 
encarando-a com um ódio que ela nunca pensou em ver no rosto dele.

- Você realmente está aí? – ela perguntou, sentindo o copo de água tremer 
em sua mão.



O homem acenou afirmativamente, deixando-a petrificada. Será que estaria 
realmente enlouquecendo?

- O que está fazendo?

Anigel soltou um grito forte e derrubou o copo no chão, pegando sua 
varinha do robe e apontando para quem havia falado aquilo.

Harry estava parado na porta da cozinha, encarando-a com receio.

- O que aconteceu? Anigel, sou eu, Harry!

- Harry... – ela murmurou, chocada, e abaixou a varinha – Eu estou 
enlouquecendo.

- O que está dizendo, Anigel?

- Eu estou vendo Gustav em todo o lugar, tendo pesadelos com ele todos os 
dias! – ela olhou para a janela, mas não havia ninguém lá fora – O que significa 
isso?

- Significa que eu não vou deixa-la em paz, Anigel. – falou Harry, 
transformando-se rapidamente em Gustav e fazendo com que ela saísse correndo e 
gritando.

Acordou em um pulo em sua própria cama no apartamento, sentindo o suor 
escorrer por debaixo de seus cabelos. Olhou em volta, mas estava sozinha.

As lágrimas desceram antes que ela pudesse segurá-las. Aquele pesadelo 
não seria o último. No dia seguinte em que terminou com Gustav, eles começaram, 
e já fazia uma semana que eles a perseguiam em qualquer lugar que fosse. Ela 
estava muito feliz com Harry, mas aquilo continuava a aparecer em sua mente, 
sem ela compreender exatamente o motivo.

Verificou as horas e deu um suspiro. Novamente, acordara antes das seis. 
Respirou fundo e resolveu que tomaria um banho antes de ir trabalhar. Assim que 
entrou debaixo do chuveiro, sentiu-se aliviada. Aquela água quente pela manhã a 
fez sentir-se relaxada, o que não era possível dentro do Ministério.



Um dia após descobrirem a identidade de Merus, enquanto ela ainda estava 
no hospital, Dietrich Schuster desaparecera. Havia sinais de luta dentro do seu 
gabinete e um pouco de sangue, mas nada que justificasse seu desaparecimento. 
Assim que voltou a trabalhar, no entanto, lembrou-se que Paul estava em 
Durmstang quando ela foi lá e imaginou que Merus provavelmente dera um 
sumiço no homem que deveria saber mais sobre ele.

O motivo não ficara claro para ninguém do porque ele faria isso, já que 
todos sabiam de sua existência, mas talvez ele estivesse fazendo Dietrich de refém 
e estivesse aguardando o momento certo para usá-lo. 

Mesmo com tudo aquilo acontecendo, Anigel ainda tinha que lidar com 
aqueles pesadelos recorrentes, que estavam começando a assombrá-la inclusive 
durante o dia, onde ela via vultos e imagens de Gustav, como se estivesse a 
observando.

Terminou seu banho e se vestiu, decidindo ir aquele horário para o 
Ministério. Com certeza não haveria ninguém lá e poderia se dedicar mais estando 
sozinha.

Como suspeitara, o Ministério estava deserto e apenas algumas luzes 
estavam acesas durante o caminho para o elevador. Assim que a porta do elevador 
abriu, porém, ela encarou quem estava dentro dele e seu coração parou.

Ian a encarava do elevador de uma forma neutra, não parecendo que aquilo 
era um sonho. Sem saber o que dizer, ela ia entrar no elevador quando ele saiu e 
parou na frente dela, impedindo-a de subir no elevador, que se fechou atrás dele.

- Olá. – ela falou, sentindo seu coração voltar a bater de uma forma 
descompassada.

- Anigel. – ele murmurou, ainda sério – Será que podemos conversar?

- Nós não temos mais o que conversar, Ian. – ela disse, enfatizando o nome 
de batismo do ex-noivo e fazendo com que ele engolisse em seco.

- Por favor, Anigel, não seja teimosa! Eu a amo demais!

- Isso não é o suficiente! – ela falou, finalmente percebendo que aquilo não 
era uma ilusão – Eu não quero mais ficar com você!



- Isso é mentira! – ele disse, aproximando-se dela e segurando seus ombros –
Eu sei que você não consegue me tirar da cabeça!

Ela o encarou firmemente e deu uma olhada para seus braços, que ainda 
seguravam os ombros dela. Ele pareceu perceber o que estava fazendo, mas não a 
soltou.

- Eu não vou machuca-la, Anigel. Eu só quero que admita que não consegue 
me esquecer!

- Eu não consigo te esquecer, Ian. – ela grunhiu, empurrando-o e apontando 
a varinha para ele – Não porque te amo, mas sim porque estou apavorada com 
você! Eu não consigo ver nada de Gustav em você!

Ele respirou fundo e levantou a cabeça, parecendo derrotado.

- Eu estou sendo um idiota novamente. – ele murmurou, encarando-a 
profundamente – Eu posso passar na sua casa buscar minhas coisas?

- Claro. – ela falou, abaixando a varinha e dando um suspiro – De 
preferência quando eu não estiver lá.

- Anigel? – falou uma voz masculina e então, ela sentiu dois braços a 
envolverem – Está tudo bem?

- Harry! – ela sussurrou, aliviada – Não se preocupe, Ian estava de saída.

O homem a encarou e ela novamente sentiu aquela fagulha de ódio dentro 
dele aparecer sinistramente. Tentando ao máximo evitar que sua mente fantasiosa 
criasse maluquices, encarou Harry e puxou-o para o elevador, deixando Ian 
sozinho no corredor.

Assim que os dois entraram no elevador, Harry a encarou, preocupado.

- O que ele estava fazendo aqui no Ministério?

- Ele trabalha aqui, Harry. – ela falou, sentindo-se nervosa – Ele é um 
Inominável, lembra-se?



- É mesmo? – ele falou, encarando-a mais de perto – Eu nunca o tinha visto 
por aqui.

- Não interessa. Eu não quero mais saber dele. – ela falou, encerrando o 
assunto e dando um beijo nele – Bom dia para você.

Ele deu um sorriso e beijou-a novamente. A porta do elevador se abriu e eles 
caminharam lado a lado até o QG, mas já havia alguém lá.

- Sr. Asimof? – perguntou Harry, aproximando-se do homem e apertando 
sua mão.

- Desculpe pela intromissão logo pela manhã, Sr. Potter, mas eu precisava 
falar com o senhor.

Anigel reconheceu-o naquele momento como o atual responsável de 
Azkaban e raramente era visto fora de sua sala na prisão. Ao ver que ele estava 
com alguém o homem levantou-se e estendeu a mão para ela, que o 
cumprimentou.

- Anigel, esse é o Sr. Leandro Asimof, responsável por Azkaban

- Sr. Potter, podemos conversar?

- É claro, vamos até minha sala.

Os dois saíram do QG dos aurores e seguiram até a sala de Harry, deixando-
a um pouco preocupada. Aproveitou para por em ordem seus documentos 
novamente, pois pretendia ir a Durmstang naquela tarde e tentar encontrar alguma 
pista que pudesse levar a Dietrich.

Após quase uma hora, no entanto, Harry chamou-a para sua sala e ela 
estranhou ao ver que o Sr. Asimof ainda estava lá.

- Anigel, o Sr. Asimof veio até aqui hoje porque essa noite algo estranho 
aconteceu em Azkaban.

Anigel olhou intrigada para Harry e então olhou para Asimof ao seu lado.



- Um homem morreu ontem à noite em sua cela. Seu nome era Eric 
Crawford e a senhorita foi a última visita que ele teve. Suspeitamos que ele tenha 
sido... assassinado.

Ela piscou, aturdida. Crawford? Morto?

- Quer dizer que ele foi assassinado em Azkaban, debaixo dos narizes dos 
aurores?

Asimof encarou-a e confirmou com a cabeça, pesaroso.

- Esperávamos que a senhorita pudesse ter ideia de quem cometeria tal ato.

Ela encarou Harry e o homem sem compreender, mas a única pessoa que 
vinha a sua mente e que poderia matar Crawford era Merus.

- Merus – ela sussurrou tão baixo que quase não ouviu sua própria voz.

- Como? – Harry perguntou, encarando-a um pouco perdido.

- Apesar de parecer loucura, é a única pessoa que poderia tê-lo matado: Paul 
Nottinghan, ou melhor, Merus. Foi ele quem matou Crawford. Os dois faziam 
parte de um grupo de cinco alunos na Durmstang chamado Pentcruxes e foi por 
isso que fui interroga-lo. Não consegui nenhuma confissão dele, a não ser ele 
gritando o sobrenome de Paul.

- Mas porque ele mataria o homem? – Harry estava quase atravessando a 
mesa, de tanto que se aproximara – Se fosse antes de descobrirmos sua identidade, 
eu até compreenderia, mas porque ele iria matar alguém que poderia identificá-lo 
sendo que já sabemos quem ele é?

Anigel abaixou os olhos, pensativa. Essa era uma boa pergunta. Ela já sabia 
quem ele era, havia o denunciado e mesmo assim, ele matara Crawford. Ela voltou 
a olhar para os dois homens e balançou os ombros.

- Não faço a mínima ideia de porque Merus mataria alguém que não tem 
mais serventia para nós ou para ele. Mas quem pode compreender a mente de um 
comensal como esse? Talvez ele achou melhor sair eliminando todo mundo como 
um louco alucinado!



Harry encarou-a com a sobrancelha levantada, parecendo se controlar para 
não rir.

- Nottinghan... não foi aquele que matou a família, anos atrás? – Asimof 
perguntou, não parecendo perceber que ela havia feito uma piada.

- Sim. Eu era responsável por pesquisar Merus e acabei chegando ao nome 
dele – ela apoiou-se no espaldar da cadeira vazia ao lado de Asimof, fazendo com 
que ele a encarasse e Harry fez o mesmo.

- E os outros integrantes do grupo? Você disse que era cinco, estou correto?

Anigel encarou o responsável por Azkaban sem compreender muito bem.

- Mortos. – ela falou mecanicamente – Dois em Azkaban, pouco tempo 
depois de serem capturados.

- E eles não poderiam ter sido... assassinados? – Harry falou, fazendo com 
que o responsável por Azkaban se remexesse na cadeira.

- Assassinados? – ele encarou Harry, parecendo preocupado – Quero dizer, 
eu nunca soube de nada disso, ou pelo menos o antigo diretor não me contou nada 
antes de me passar o cargo.

- É um começo! – Harry murmurou, sorrindo – O senhor pode perguntar a 
ele?

Uma sombra passou pelos olhos do homem e Anigel pressentiu o pior.

- Receio que... bem, ele está morto. Parece que alguém estava o ameaçando, 
então ele decidiu abandonar o cargo. Como diretor de Azkaban, as ameaças são 
constantes, até porque, existem muitos seguidores das trevas presos ali. Eu até 
imaginei que as ameaças mudariam de destinatário assim que fosse oficializado 
meu cargo em Azkaban, mas elas não vieram. E então, algum tempo depois, ele foi 
morto. Seu corpo foi encontrado em casa, sem sinais de luta ou coisa parecida.

- O que nos volta ao ponto zero – murmurou Harry, encostando-se na 
poltrona – Bom, Sr. Asimof, faremos o possível para descobrir o que houve em 
Azkaban e ficaríamos gratos se pudesse achar alguma maneira de descobrir sobre 
os outros membros do grupo que Anigel mencionou.



- Bom, há algo que posso fazer para ajudar. – falou o homem, parecendo 
lembrar-se de algo – Apesar de ter morrido há algum tempo, o antigo diretor 
deixou alguns papéis comigo. Ele gostava de descrever os dias dentro da prisão e 
deixou isso em Azkaban, pedindo que eu nunca mostrasse a ninguém. Talvez 
possa ter algo lá.

Anigel encarou o homem, não acreditando no que ouvia.

- Seria ótimo, Sr. Asimof!

- Mandarei os papéis assim que chegar em Azkaban, então, através de um 
auror para não haver problemas. – falou ele, se levantando da cadeira.

- Agradecemos profundamente, Sr. Asimof! – falou Harry, apertando a mão 
do homem – Dois aurores já o aguardam na saída para acompanha-lo até Azkaban 
e ver o corpo.

Assim que o homem saiu da sala, percebeu que Harry estava a encarando 
um pouco preocupado.

- O que está pensando, Anigel?

- Eu não sei mais no que acreditar. – ela disse, encarando Harry – Tudo 
aponta para Paul Nottinghan, mas essas ações não batem com o Merus que 
conhecemos até hoje. Ele sempre foi sutil e nunca deixava que soubessem que era 
ele quem agia. Mas essas ações, a morte de Crawford e o sumiço de Dietrich não 
condizem com as ações de Merus.

- Talvez seja ação de outra pessoa. Não podemos ter certeza que Merus está 
por trás disso também.

- Eu acho que essa história está muito esquisita.

- Vou esperar os documentos que ele vai mandar. Talvez lá apareça a 
resposta. Enquanto isso, eu vou com mais dois aurores para Durmstang.

- Se cuide por lá. Qualquer coisa, me mande um patrono.



- Sim senhor! – ela falou, batendo continência e fazendo com que Harry 
revirasse os olhos – Eu sei me cuidar.

E, sem dizer mais nada, saiu da sala do chefe, deixando um Harry 
preocupado para trás.



Capítulo 17 – Desconfianças

O gabinete do diretor havia sido deixado da forma como o encontraram. 
Havia sinal de luta estampados pelas paredes, onde buracos de feitiços podiam ser 
vistos; a mesa e a cadeira do diretor estavam viradas ao contrário e todos os livros 
que ficavam nas paredes jogados no chão, alguns até destruídos.

Anigel abaixou-se na porta e ficou encarando toda aquela bagunça, tentando 
compreender o que havia acontecido ali. Havia sangue de Dietrich no chão, mas 
não o suficiente para considerar o diretor morto. Porque Merus levaria o diretor 
vivo dali? Ele nunca criara reféns e sempre destruía aquele que sabia o mínimo 
sobre ele.

Caminhou até a parte de trás da mesa e viu muitas pastas jogadas no chão, 
totalmente reviradas. Pegou uma na mão e descobriu que eram dossiês. Um pouco 
espantada, pegou a pasta com seu nome e abriu-a. Havia várias fotografias dela 
com Ian e algumas dela com Mark. 

Chocada, ela sentou-se no chão e começou a ver as outras pastas que 
estavam ali. Havia uma somente de Ian, com fotografias dele no dia a dia, outra 
com o nome de Harry e mais algumas com nomes que ela nunca ouvira falar. 
Ainda sem entender nada, pegou uma pasta mais antiga, que não tinha nada 
escrito.

A pasta estava recheada de informações sobre Paul Nottinghan. Abriu a 
primeira folha e começou a ler. As informações não eram nada parecidas com as 
que ela havia visto no ministério. Paul Nottinghan havia feito a academia de 
aurores e se formado. No papel, ainda constava que ele tinha um emprego 
garantido no Ministério de Londres.

Um pouco chocada, ela largou o papel no chão e encarou as paredes, como 
se elas pudessem responder a sua pergunta. Porque um auror formado e com 
emprego garantido iria se transformar em um comensal da morte e matar todos de 
sua família?

Ela sabia o que precisava fazer: deveria ir até o Ministério e pegar os 
documentos retirados da casa dos Nottinghan e lê-los todos. Não sabia se 
encontraria algo por ali, mas precisava ter certeza. Havia algo errado nessa história 
e ela estava com medo de ter certeza. Mandou um patrono para Harry, para que 



ele já fosse lendo os documentos que achasse importantes, pois ela estava saindo 
dali e ainda demoraria um pouco a chegar.

Anigel pegou os papéis e pastas e segurou-os na mão, tentando equilibrar 
tudo quando percebeu que alguém a encarava da porta do gabinete do diretor e ela 
jogou o que segurava e apontou a varinha para o recém-chegado, mas ele foi mais 
rápido e amarrou-a com um feitiço.

- Olá, Anigel Eu estava esperando você aparecer.

- Paul Nottinghan! – ela falou, dando um sorriso e revirando os olhos –
Então isso tudo foi uma armadilha?

- Quase isso. Eu quero lhe mostrar algumas coisas. – e, dizendo isso, ele 
silenciou-a com um feitiço e pegou-a no colo, carregando-a para fora do gabinete 
do diretor.

***

Harry estava em sua sala quando recebeu o patrono de Anigel. Apesar de 
não se nada grave, ela parecia muito eufórica e preocupada, o que fez com que ele 
se levantasse de sua mesa e fosse até a sala onde as informações sobre o processo 
estavam. 

Havia várias caixas, mas como ela pedira que ele procurasse informações 
sobre Paul, ele pegou as duas caixas que foram retiradas do quarto dos dois 
homens, Ian e Paul. Após uma hora, ele finalmente achara alguma coisa que valera 
a pena. Pelo tempo, Anigel já deveria estar chegando ao Ministério, mas ele 
resolveu ler a carta mesmo assim.

Era uma carta de Paul para seus pais, contando como estava sua 
especialização na Rússia e como ele mal podia esperar para voltar para casa. Sem 
compreender muito bem, Harry releu a carta e uma fagulha de preocupação o 
atingiu. Com a carta em mãos, ele correu para a sala dos procurados e colocou o 
nome de Paul na bola de cristal, o que fez uma pasta aparecer subitamente na mesa 
ao seu lado.

O mais rápido que pode, pulou as partes mais recentes sobre a procura do 
comensal e voltou para as páginas onde mostrava seu histórico escolar e o que ele 
havia procurado após sair de Durmstang. Ele percebeu que não lembrava que Paul 



havia feito academia dos aurores. E pelo que constava na ficha, nem lembrava que 
ele havia sido o melhor da turma. O mais engraçado de tudo foi que ele notou que 
o homem tinha um emprego garantido no ministério, para se iniciar no final de 
agosto, um mês após o término da academia.

Aquilo se encaixava com o que o ex-noivo de Anigel dissera, mas, ao ler as 
próximas linhas, seu coração acelerou. Paul havia passado quase um mês na 
Rússia, fazendo especialização em Obliviação.

Se ele tinha passado um mês fazendo especialização, como foi que Ian não 
sabia? Ele não ficara em casa mais de um mês com os pais? E se Paul fez a tal 
especialização na Rússia, ele não desaparecera, consequentemente...

Ele respirou fundo, tentando não pensar o pior. Talvez o homem tivesse se
enganado quanto às datas. Levantou-se rapidamente, sentindo uma dor no peito 
que ele sabia que não era de nenhuma doença. E então, sua desconfiança se 
concretizou em sua cabeça.

- Não pode ser! – ele grunhiu, correndo para o QG, desesperado.

Se estivesse correto, Anigel corria um perigo que não fazia ideia. Pegando 
seu sobretudo, porém, ele viu que uma coruja entrava pela porta e deixou uma 
carta em cima da mesa. Pressentindo o pior, ele leu:

“O fim se aproxima, mas não da forma como se espera. A verdade está escondida, 
mas não ficará para sempre. A revelação pode trazer problemas, mas você pode impedir isso. 
A casa onde tudo começou é o início. Onde está sua amada agora?”

- Anigel! – ele exclamou, subitamente compreendendo.

***

Quando Paul retirou a venda dos olhos de Anigel, ela arfou com o susto. 
Estavam na casa dos Nottinghan. O homem desamarrou as pernas dela, ainda a 
deixando completamente imobilizada da cintura para cima e a fez caminhar para a
escada.

- Era uma casa bonita, antigamente. – ele falou, como se estivessem 
passeando – Meus pais gostavam de fazer festas, apesar de ser uma época 
conturbada.



Ao perceber que ela não falava nada, Paul encarou-a com um sorriso 
estranho e apontou a varinha para ela, tirando o feitiço de silencio que a segurava.

- Me perdoe, Anigel. Esqueci que havia silenciado você.

- O que pretende?

- Quero que você saiba da verdade, oras. Eu não sou uma pessoa muito 
sociável, eu confesso, mas mentiroso eu nunca fui.

- Cínico! – ela grunhiu, tentando fugir, mas o homem empurrou-a escada 
acima e colocou a varinha nas costas dela.

- Não me faça ter que silenciá-la novamente. Eu gostaria que você 
participasse comigo das descobertas finais.

Sentindo um nó crescer em sua garganta, o homem a levou para o segundo 
andar da casa e parou na frente do quarto que ela encontrara a fotografia dele com 
seus pais.

- Foi aqui que você descobriu que eu era o Merus, não foi?

Ela limitou-se a encará-lo com ódio, torcendo para que as lágrimas não 
começassem a cair.

- Se eu lhe contar que esse quarto não era meu, será que você acredita?

- Que diferença isso faz? – ela grunhiu, sentindo as lágrimas escorrerem.

- Faz uma grande diferença, Anigel. Porque esse quarto, onde você 
encontrou a fotografia minha com seus pais, pertencia a Ian. Agora, se pergunte: 
porque ele guardaria uma fotografia daquelas com ele?

- Isso não faz diferença, eu já disse.

- É mesmo, não é? – ele deu um sorriso sinistro e a empurrou para dentro do
quarto – Então talvez o que eu vou lhe mostrar agora faça mais sentido.



Paul apontou a varinha para o teto do quarto, de onde ela vira a foto presa e 
lançou um feitiço. O teto desmoronou em cima da cama, fazendo com que várias 
caixas que estavam ali escondidas abrissem e seu conteúdo se esparramasse em 
cima da cama e pelo chão.

- Fique a vontade para ver, Anigel! – Paul falou, libertando-a completamente 
– Mas não faça nenhuma gracinha, ou eu a amarro novamente.

Anigel respirou fundo, pensando em alguma forma de escapar e resolveu 
olhar o que o comensal queria tanto que ela visse. Abaixou-se e percebeu que havia 
muitas fotografias dentro das caixas. Um pouco surpresa, ela pegou uma delas e 
encarou Paul.

- O que isso significa?

- Continue vendo, Anigel.

Ela pegou mais fotografias, mas todas eram da mesma pessoa. Todas 
aquelas caixas eram cheias de fotografias... dela mesma.

- Não está compreendendo Anigel? – o homem deu uma leve risada e 
aproximou-se dela, ainda com a varinha apontada para suas costas – Isso era uma 
pequena obsessão. Confesso que no começo achei que fosse só uma besteira de um 
adolescente, mas era mais do que isso. Sempre foi mais. O que se passava em sua 
mente, eu não faço ideia.

- Isso era seu? – ela encarou-o, enojada.

- Claro que não! Porque eu teria fotos suas? Eu era amigo de seus pais, mas 
confesso que nunca tive obsessão por você. – ele segurou-a pelo braço e apontou a 
varinha para seu pescoço – Venha. Tenho uma visita para você.

Sem compreender o que estava acontecendo, Anigel desceu as escadas com 
Paul segurando-a firmemente até a sala de estar da casa. Assim que chegaram ali, o 
homem a soltou e encarou-a.

- Quem você acha que eu sou, Anigel?

- O que quer dizer com isso? O que significa tudo isso? – ela grunhiu, 
irritada – Pare de me confundir!



- Mas você está confusa, Anigel. Muito confusa. Você acha que eu sou 
Merus, o comensal que matou seus pais e seu pequeno irmão, Karl! – ele exclamou 
parecendo perder o controle – E eu vou mostrar algo para você agora que talvez 
faça mais sentido do que imagina!

Ele puxou a manga do braço esquerdo rapidamente e ela encarou o braço 
liso, sem nenhuma marca negra, o que a fez encará-lo com ceticismo.

- Confesso que só isso não iria me convencer também. – ele disse, lançando 
lhe um sorriso sinistro e apontando a varinha para o próprio braço – Revelio!

O braço continuou liso e sem marca nenhuma. Sem compreender porque a 
marca não aparecera, ela encarou o homem e ele abaixou a varinha.

- Sua visita chegou, Anigel. Tire suas dúvidas. – e, dizendo isso, ele 
desapareceu.

- Paul? – ela perguntou, sem compreender, e então percebeu que sua 
varinha estava no bolso do seu casaco.

- Anigel?

Ela virou-se rapidamente, e percebeu que a pessoa que Paul chamara de 
visita era Ian. Sem compreender muito bem, ela encarou o ex-noivo, confusa.

- O que está fazendo aqui? 

- Eu... – ela encarou Ian e de repente, não pode controlar o fluxo de 
pensamento.

Ele jamais tomara um banho com ela. Ela não se lembrava de tê-lo visto com 
os braços para fora da blusa. Quando o vira sem camisa, nunca notara nada, mas 
todas as vezes que isso acontecia era depois que eles iam se deitar... depois que ele 
passava aquele creme nos braços.

- Ian, eu tenho uma proposta para lhe fazer. – ela falou, fazendo o possível 
para não tremer.



- Foi você que me chamou aqui, então. – ele pareceu aliviado e deu um 
sorriso – Qual é sua proposta?

- Eu esqueço tudo. Tudo mesmo, de coração. Caso com você. Não me 
importo que tenha mentido.

- Está... falando sério? – ele perguntou, dando um sorriso contente – O que 
eu preciso fazer?

- Mostre-me seu braço esquerdo.

O homem parou de sorrir instantaneamente.

- Como?

- Seu braço esquerdo, Ian. Eu quero vê-lo.

Parecendo um pouco perturbado, ele puxou a manga de seu casaco preto 
para cima e ela viu o braço liso, sem marca negra. Lembrando-se do que Paul 
fizera, ela se aproximou dele e passou o dedo pelo lugar onde a marca deveria 
estar. Ian continuava a encarando, sem parecer preocupado. E então, ela levantou a 
varinha e colocou ali.

- Revelio!

O feitiço encostou no braço e ele continuou liso. Anigel afastou-se um 
pouco, tentando compreender, quando percebeu que um leve contorno negro 
começara a aparecer no braço dele e, aos poucos, a marca negra se formou por 
completo. 

- Tu descobriste, afinal. – Ian disse, encarando-a com certo prazer.



Capítulo 18 – A verdade por trás da verdade

Anigel ainda encarava a marca negra, em choque. Em sua mente, os dois 
anos que passara com aquele homem ao seu lado estava sendo relembrado. Não 
conseguia nem articular algo para dizer aquele maldito que continuava na mesma 
posição, com o braço esquerdo descoberto.

E então, Ian levantou os olhos para alguém atrás dela e seu rosto se fechou.

- Paul!- ele grunhiu, com os olhos saltando para fora.

- Olá, irmãozinho. – falou ele, aproximando-se de Anigel e colocando a 
varinha em seu pescoço – Gostou da surpresa?

- Não ouse se aproximar dela, Paul! – ele apontou a varinha para o irmão.

Paul segurou-a levemente pelos ombros, com a varinha ainda apontada para 
seu pescoço.

- Ops... acho que já fiz isso.

- Solte-a, agora!

- Sabe, Ian, eu fiquei imaginando como foi que você conseguiu enganar ela 
por todos esses anos, ao mesmo tempo em que me perseguia. Quando eu descobri 
sua nova identidade, não a culpei. Quem iria desconfiar de você? Se há seis anos 
ninguém duvidou de sua palavra!

- Isso é tudo sua culpa! – Ian gritou, descontrolado.

- Minha culpa? Sua prepotência é digna de misericórdia, Ian! Quem matou 
nossos pais foi você!

- Cale-se, seu auror nojento! Eles precisavam morrer! Com sangue puro e 
ainda se tornaram aurores, estragando o nome da família... mereceram a morte que 
tiveram!

Ela fechou os olhos, tentando não ouvir mais nada, mas a voz de Ian parecia 
tomar conta da sala, enquanto Paul ainda a segurava de frente para ele.



- Agora conte pra ela, Ian! Conte porque você matou os pais dela!

Anigel abriu os olhos instantaneamente a tempo de ver o rosto de Ian se 
contorcer de raiva.

- Eu mostrei para ela, Ian, sua coleção de fotografias. Acredito que ela ficou 
um pouco chocada, não foi, Anigel?

Ainda encarando Ian em silêncio, ela não respondeu à pergunta de Paul. 
Estava, naquele momento, querendo saber da verdade e nada mais importava.

- Conte para ela, Ian!

- Cale sua maldita boca, Paul! – ele grunhiu, tentando mirar a varinha no 
irmão.

- Fale. – a voz dela saiu rouca, mas fez com que Ian a encarasse, abismado –
Fale, Ian! FALE! Eu quero saber o que significa tudo isso! Porque você destruiu a 
minha vida! CONTE!

- Eu nunca quis destruir sua vida, Anigel! – ele começou, abaixando a 
varinha e a encarando com desespero – Jamais! Eu queria você para mim! Era 
muito simples! Eu a amava há muitos anos, antes mesmo de você me conhecer! 

- Do que está falando?

- Eu a vi uma vez com seus pais, quando Paul se encontrava com eles 
regularmente. Seus pais e os meus eram amigos de escola. E então eu a vi... você 
deveria ter no máximo doze anos, mas era a mulher mais linda que eu havia visto 
no mundo!

Anigel tentou dar um passo para trás, mas Paul não permitiu.

- Eu a amo desde aquele dia!

Ao ver que Anigel não conseguia falar, Paul puxou-a um pouco para trás e 
falou com o irmão:

- Conte sobre sua pequena obsessão, Ian.



- Não era uma obsessão! – ele exclamou, levantando a varinha novamente.

- Não? O que você acha, Anigel? Alguém que chegou a contratar pessoas 
para tirar fotos de você? Roubar cliques de sua vida inteira? Sem que você nem 
soubesse!

- Não era isso! – ele falou, encarando-a desesperado.

- E o que era, Ian? – Paul gritou, perdendo o controle – Sua maior obsessão... 
depois de Voldemort!

- Isso está ficando ridículo Paul! Eu a amo, e é isso que importa!

- Você não ama ninguém, seu imbecil! Essa mulher aqui perdeu os pais pelo 
seu egocentrismo!

- Ela perdeu os pais porque você resolveu se abrigar com eles! Eu jamais a 
mataria!

- E você acha que AI!

Anigel deu uma cotovelada na barriga de Paul e se afastou, apontando a 
varinha para ele, rapidamente jogando um feitiço. O homem desviou e ela virou-se 
para Ian, jogando todos os feitiços que lembrava em sua vida, um atrás do outro, 
sem nem dar chance de o homem se defender. Seu ódio era tão grande que, 
quando percebeu, estava lançando uma maldição fatal atrás da outra, tentando 
matar o homem que a enganara e destruíra sua família.

Apesar de sua violência, Ian se desviava das maldições escondendo-se atrás 
das mobílias da casa o que deixou Anigel mais irada. O único problema foi, que em 
sua fúria, não conseguiu perceber que Ian dera a volta por trás do sofá e a segurara 
por trás.

Começou então a se mexer freneticamente, tentando se soltar, mas o homem 
a imobilizou.

- Pare, Anigel!

- MISERÁVEL! – ela gritou assim que ele a colocou no sofá, completamente 
imobilizada por cordas – EU TE ODEIO!



- Não fale assim! – ele grunhiu, aproximando-se dela e batendo em seu rosto 
com ódio – NÃO FALE ASSIM!

Sentindo as lágrimas descerem em seu rosto, ela não falou mais nada e viu 
quando o homem procurou em volta sinais de seu irmão.

- Onde estás, meu irmão? Tu não vai se esconder por muito tempo! – ele 
gritou e então se virou novamente para Anigel, que tentou se afastar – Eu voltarei, 
meu amor. Em instantes tu esquecerás toda essa bagunça e amará somente a mim.

Enojada, Anigel olhou para o outro lado, enquanto Merus saía da sala e 
corria escadaria acima. Sem saber o que fazer, ela tentava desesperadamente se 
soltar quando sentiu que as cordas afrouxaram e olhou para o homem a sua frente.

- Dietrich? O que faz aqui? – ela sussurrou, tirando as cordas dela e 
levantando-se para pegar sua varinha.

- Eu vim com Paul para cá... ele me salvou da tortura de Merus e me 
escondeu aqui com ele. Agora venha rápido, que os outros aurores devem estar 
chegando. Paul cuida dele enquanto isso!

Ele a puxou para a saída, mas assim que eles tentaram abrir a porta que 
dava para o lado de fora, uma explosão fez com que os dois fossem atirados para o 
hall de entrada.

- O que tu pensas que estás fazendo com minha mulher?

Anigel jogou um feitiço para a direção de Merus, mas ele simplesmente
desviou-se e, num movimento rápido, ele prendeu os dois.

- Então era aqui que tu estavas se escondendo!  - Merus aproximou-se de 
Dietrich e deu um sorriso ao vê-lo imobilizado – Não se preocupe, Dietrich... tua 
morte será muito rápida. Avada Kedavra!

Anigel soltou um grito de pavor ao ver o homem ser atingido no peito pelo 
feitiço e encarou Merus, horrorizada.

- Acalma-te, meu amor. Eu já disse para ti – ele disse, aproximando-se dela 
tão rápido que quando ela percebeu estava a ponto de beijá-la – Jamais matarei a ti.



- Vai se ferrar! – ela gritou, dando uma cabeçada no homem e fazendo-o 
cambalear para trás.

O que aconteceu a seguir foi tão rápido que ela só viu de relance. Vários 
vultos apareceram e dominaram Merus. Sem saída e completamente cercado, o 
homem apenas a encarou com ódio. Sua sobrancelha estava sangrando pela 
cabeçada que ela dera e Anigel encarou-o de volta com nojo.

- Anigel! – o rosto de Harry apareceu na sua visão e ela sentiu as cordas 
desapareceram – Consegue andar?

Ela fez um aceno afirmativo com a cabeça e levantou-se, apoiada por Harry. 
Alguns aurores encontraram o corpo de Dietrich e Harry balançou a cabeça, 
chocado. E então houve uma movimentação nas escadas, onde três aurores traziam 
Paul preso.

- Paul é inocente! – ela falou para Harry, que fez um sinal para os aurores 
esperarem.

Em poucos minutos contou o que descobrira, sob o olhar penetrante do 
chefe. Quando terminou de falar, o homem apenas suspirou e encarou Paul.

- Se der um pouco de Veritasserum para qualquer um deles, verão que digo 
a verdade! – ela disse, encarando Harry com fervor – Paul é inocente.

- Não é você quem deve julgar isso, Anigel. Está preso, Sr. Nottinghan.

Paul fez um leve aceno de afirmação e encarou Anigel.

- Ele está certo, Anigel. Precisam ter certeza.

Com um movimento da cabeça, Harry liberou os aurores, que levaram Paul 
preso e ele voltou os olhos para ela, parecendo preocupado.

- Você está em choque. – ele murmurou, abraçando-a – Acabou, Anigel. 
Acabou.



Capítulo 19 – O pesadelo de Anigel

Os dias que se seguiram à prisão dos Nottinghan passaram rápido. Paul foi 
libertado logo depois do seu depoimento e Ian continuava preso, aguardando 
julgamento.

Anigel estava em seu apartamento, tentando colocar sua cabeça em ordem 
depois de tudo o que aconteceu e tentando se concentrar nos seus últimos 
momentos naquele lugar.

A grande verdade era que fora Ian que planejara a morte dos pais e a culpa 
no irmão. Quando Paul fugiu, pediu abrigo aos amigos Ellemir e Leon Paquet. 
Como Anigel estava na escola e Karl era muito novo para entender, Paul foi 
abrigado pelos amigos, que acreditavam em sua versão da história e pretendiam 
ajuda-lo a desmascarar Ian.

No dia da formatura dela, Paul havia saído da casa dos Paquet por achar 
que Ian finalmente o encontrara. Ian, achando que Paul ainda estava por lá, foi até 
a casa para achar o irmão. Como a família se recusou a dar o paradeiro de Paul, Ian 
matou-os. Quando Anigel chegou a casa, Ian estava terminando de revistar o local, 
para ter certeza que Paul não estava realmente escondido.

Sua ruína havia sido a obsessão que Ian tinha por Anigel e ela sabia que 
uma pessoa como Ian não amava ninguém além de si próprio.

A mudança de nome de Ian deveu-se a Paul, que continuava vivo e sabendo 
de toda a verdade. Quanto mais tempo Ian conseguisse desaparecer aos olhos do 
irmão, melhor para ele. Com isso mudou de nome e fez o possível para encontrar
Anigel e tornar-se seu namorado.

Ela sentia-se idiota quando pensava nisso, mas sabia que não tinha culpa 
alguma. Como ela poderia desconfiar que o homem que matara seus pais fosse 
Gustav?

Anigel suspirou e olhou em volta. O apartamento não mudara muito 
tirando suas coisas de lá. Ela não havia trazido muito da casa onde morava com 
seus pais. Decidira que colocaria aquela casa a venda. Nunca mais queria pisar 
naquele lugar.



Aproximou-se da porta do apartamento e sentiu as lágrimas começarem a 
escorrer pelo seu rosto. Não sabia como, mas teria que conseguir. Iria esquecer 
toda e qualquer lembrança daquela casa onde crescera com seus pais. Imagens 
daquele lugar no passado passaram por sua mente. Karl e ela brincando, ela com 
os pais... Aquilo doía.

Sua vida havia sido destruída há cinco anos pelo único homem que achou 
que havia conseguido amar. Gustav era um fantasma e ela não ia deixar que aquilo 
destruísse a vida que ela levaria agora.

Lentamente ela saiu pela porta e fechou o apartamento, limpando o rosto 
com a palma da mão. Andou até a porta de entrada, onde suas malas a esperavam. 
Com um movimento da varinha levitou-as e balançou a cabeça, afastando outras 
imagens que insistiam em entrar na mente dela.

E pensar que ela quase casara com o homem que destruíra sua vida. Tudo 
seria diferente a partir daquele momento. Fechou a porta e nem olhou para trás. 
Sua vida seria completamente outra.

***
A campainha da casa onde estava morando tocou insistentemente. Anigel 

correu até a porta, colocando um brinco apressadamente e tentando calçar a 
sandália ao mesmo tempo.

- Já vou!

Abriu a porta, ofegante, e deu um sorriso para o homem que estava ali.

- Você está elegante, Paul! – ela disse e abriu a porta para que ele entrasse –
Harry já vem e nós podemos ir.

Depois de tudo o que acontecera, Anigel vendera seu apartamento e a casa 
onde seus pais moravam, juntando uma pequena fortuna. Harry resolveu que 
venderia a casa onde ele e a antiga esposa moravam e os dois decidiram comprar 
uma casa e morar juntos. Apesar de alguns aurores mais engraçadinhos 
perguntarem quando seria o casamento, os dois haviam resolvido que isso 
demoraria mais um pouco para acontecer.

Nesse meio tempo, a liberdade de Paul foi completamente concedida e, 
apesar de o cargo que o homem havia ganhado há seis anos não existir mais, o 



Departamento de Aurores não achou mal ganhar mais um auror experiente em sua 
luta contra os comensais restantes. E era por aquele motivo que eles estavam 
arrumados e elegantes naquele dia: para a festa de comemoração do novo auror do 
departamento.

Harry desceu as escadas arrumado e perfumado e Anigel deu um sorriso ao 
vê-lo. Ele ficava muito bonito com as vestes bruxas de gala.

- Está tudo pronto? – perguntou ele, abraçando-a pela cintura e lançando 
um sorriso para Paul – Então vamos!

O único que sabia dirigir um carro entre os três era Harry, portanto foi ele 
quem dirigiu até perto do Beco Diagonal, onde a festa seria dada. Anigel olhou 
para o banco de trás e deu um sorriso para o colega, mas ele continuava sério.

- Está tudo bem, Paul?

Ele encarou-a profundamente e respirou fundo.

- Estou um pouco nervoso, eu confesso.

- Não vejo motivos! – ela falou, lançando lhe um sorriso – Está tudo bem 
agora!

Depois que Merus havia sido preso, os comensais ou foram se entregando 
aos poucos ou lançavam-se nas mais absurdas lutas, o que fez com que fossem 
quase todos presos ou mortos. E finalmente, tudo se ajeitava.

- Você tem razão. Acho que passei tantos anos só recebendo o pior, que não 
consigo acreditar que vou ter um final feliz.

- Pois acredite, Paul! – falou Harry, dando uma leve risada – Estamos indo 
em direção a ele!

***

A frente da casa estava repleta de uma grama macia e flores. A primavera 
havia chegado com todo seu encanto, e Anigel não poderia estar mais feliz. O céu 
aparecia para ela e sumia, fazendo com que as gargalhadas de sua pequena menina 
a fizessem se sentir no topo do mundo. 



Ao longe, pode ver Harry conversando com Paul animadamente e ela 
percebeu que sua menina pedia para descer do balanço, o que ela fez prontamente. 
Assim que conseguiu, ela saiu correndo pela propriedade, e Anigel foi atrás, 
brincando de pega-pega com a menina. 

A criança correu para a frente da casa e ela foi atrás, chamando-a e dizendo 
o quanto a beijaria quando a visse. Assim que pisou no gramado da frente da casa, 
porém, viu que havia mais alguém com sua pequena menina. Um homem, com 
longos cabelos castanhos cacheados segurava a menina no colo, que ria com o que 
ele dizia.

Sentindo seu coração parar de bater no peito e um terror invadi-la, o homem 
finalmente percebeu que Anigel estava ali e lançou lhe um sorriso.

- Meu amor, que bom que você chegou.

- Solte-a, Ian.

- Claro que eu vou soltar. O que você acha que eu faria mais com ela? É 
minha filha!

- Solte-a! – ela gritou, desesperada.

O homem deu um sorriso triunfante e soltou a menina, que correu para os 
braços da mãe.

- Agora venha comigo, Anigel. Vamos para nossa casa.

- Você está maluco! Essa menina não é sua filha e nossa casa é aqui!

- Não, Anigel, é você quem não entendeu! – ele grunhiu, mostrando algo no 
chão da propriedade – Você vem comigo!

Horrorizada, ela encarou o corpo de Harry no chão e gritou, desesperada.

- Não! Harry! Harry!

- Anigel!



Ela abriu os olhos, ainda aterrorizada e se debatendo, o que fez com que 
Harry se afastasse dela um pouco e tentasse contê-la.

- Anigel, acorde!

Ao ver que tudo não passara de um pesadelo, ela encarou o namorado e 
começou a chorar veementemente. 

- O que aconteceu, Anigel? Foi um pesadelo?

- Foi pior do que isso – ela falou, e, tentando conter o choro contou tudo o 
que sonhara para Harry.

- Era só um pesadelo, meu amor. Merus está preso há seis meses e guardado 
por toda a escolta de aurores.

- Mesmo ele estando preso pode fugir e não há nada que o impeça de vir 
atrás de mim, me matar!

- Está enganada, Anigel. Ele nunca vai encostar nenhum dedo em você 
enquanto eu viver.

- Isso é o que me dá mais medo, Harry.

- Vamos voltar a dormir, Anigel. Está tudo bem agora.

Harry desligou a luz do quarto e abraçou-a, fazendo com que ela se sentisse 
mais confortável. O único problema era que desde que Merus fora preso, nunca 
sequer sonhara com ele. Porque então voltara a ter pesadelos com aquele maldito 
comensal?

***

No dia seguinte, Anigel estava um pouco mais animada. Apesar de ter 
acordado no meio da noite com aquele terrível pesadelo, conseguira dormir 
novamente. Harry conversava sorridente com ela a caminho do Ministério, 
contando algumas coisas que aconteceram no dia anterior.



Assim que pisaram no QG dos aurores, porém, sentiu a atmosfera pesada. A 
maioria dos aurores já havia chegado e a seriedade dominava todos os rostos dos 
presentes. Paul aproximou-se dos dois e pediu uma palavra em particular.

Quando Harry fechou a porta de sua sala e Paul os encarou, Anigel já sabia 
o que havia acontecido.

- Harry, eu recebi uma mensagem de Azkaban essa manhã.

- Demorou seis meses para ele achar uma saída, então! – ela falou, sentindo 
sua voz tremer.

- Ele fugiu? – perguntou Harry, incrédulo.

- Matou três e deixou mais dez feridos. Não sei ao certo como ele conseguiu, 
mas assim que alguém melhorar eu saberei.

- Não faz diferença. – Anigel falou, encarando os dois homens seriamente –
Vocês sabem o que ele vai procurar.

- Pare com isso, Anigel! – Harry disse, aproximando-se dela e abraçando-a –
Ele não vai chegar perto de você.

- Ela precisa de segurança vinte quatro horas por dia, Harry. – comentou 
Paul, engolindo em seco – Sabemos que ele vai vir atrás dela.

- Pode deixar isso comigo, Paul. Eu quero que mande aurores para Azkaban 
e descobrir o que ele fez para fugir, mas você fique aqui. Você conhece os métodos 
do seu irmão tanto quanto nós. 

- Sim, senhor. – Paul falou e saiu da sala.

Anigel estava encarando a porta da sala como se estivesse em transe. Ela 
estava esperando por aquele momento desde o dia em que ele fora preso. Sabia 
que aquilo nunca terminaria.

- Nós vamos captura-lo, Anigel.



- Não sei se isso será o suficiente para pará-lo, Harry. – ela falou, encarando-
o com um olhar sombrio – E é isso que eu tenho medo. Ele tem muito mais pessoas 
para atingir agora!

- E nós temos muito mais facilidade para acha-lo! Sabemos que ele virá atrás 
de você e eu estarei lá para te proteger. 

Ela suspirou e deu um leve sorriso para o namorado.

- Eu sei que vai estar. E é isso que me consome por dentro.

- Esqueça isso, Anigel. Nós estamos juntos e é isso que importa! – ele puxou-
a e deu lhe um beijo – Agora vamos ao trabalho! Temos um comensal para caçar!

Dando uma leve risada, Anigel acompanhou o namorado até o QG. Não iria 
se deixar abater.



Capítulo 20 – As pílulas

Estava na rua onde morava e via sua casa ao longe, esperando-a. Sentindo 
uma tensão se formar em seu peito, ela olhou em volta, e então pode vê-lo. Ao 
longe, do lado de sua casa, como que para mostrar que ele sabia onde ela morava, 
ela pode sentir aquela sensação de terror dominá-la. 

- Eu lhe disse que estava aqui, Anigel. – ele disse ao longe, mas ela pode 
ouvi-lo perfeitamente.

- O que você quer? – ela perguntou, se afastando com a varinha em punho.

- Já lhe disse... – ele falou, dando uma risada leve e se aproximando tão 
rápido que ela não pode se afastar – Tu és minha.

Quando Anigel sentiu as mãos do comensal tocar sua face, ela começou a se 
debater. Sentia que ele tentava segurá-la firmemente, até que de repente, ela caiu 
no chão do quarto com um estrondo.

Harry a encarava da cama com um olhar assombrado. Sem saber o que 
fazer, Anigel fechou os olhos, segurando-se para não chorar como sempre fazia.

- Céus, Anigel! – ele murmurou, descendo da cama ao lado dela – É a 
terceira vez nessa semana... tem certeza que você está bem?

Ela simplesmente encarou o namorado com um olhar mortal, que ele 
ignorou.

- Como seu chefe, eu ordeno que você tire alguns dias de folga, Anigel. Você 
não pode continuar assim.

- Não, Harry! Eu já disse que estou bem.

- Um dia! – ele insistiu, abraçando-a – Só um dia!

- Está certo – ela grunhiu, soltando-se do namorado e levantando – Se isso 
vai fazê-lo sentir-se melhor.

- Obrigado, Anigel. – ele deu um sorriso.



Resolveu que iria tomar um copo de água para esperar seu sono voltar. 
Desceu até a cozinha e, com o copo na mão, sentou-se no sofá da sala, não 
conseguindo controlar seus pensamentos. Desde que Merus fugiu, Anigel sentia-se 
pressionada. Vários aurores se revezavam entre vigiá-la e trabalhar nas buscas pelo 
homem. Apesar de Harry e Paul a acalmarem todo dia, mostrando que o comensal
não teria a mínima chance de encontra-la, ela ainda sentia-se tensa.

Toda noite tinha pesadelos e na última semana começara a ter visões 
durante o dia, onde ela via o comensal a observando, mas quando olhava mais 
atentamente, ele não estava lá. Seus pesadelos também não eram comuns, nos 
quais as pessoas acordam quando levam um susto. Aquele pesadelo persistia no 
que parecia horas, nas quais Merus sempre estava ao lado dela, pronto para seu 
primeiro descuido. Entretanto, o daquela noite havia sido um mais curto.

Após mais algumas semanas, porém, sua preocupação que Merus 
aparecesse e começasse a persegui-la transformou-se em alívio quando percebeu 
que o homem simplesmente desaparecera. Depois de fugir da prisão, ele não 
apareceu em nenhum lugar e também não havia tentado encontra-la.

Mas, apesar de todos os esforços, ninguém sabia para onde o comensal 
poderia ter ido e porque estava escondido. Em todo o mundo, aurores e 
ministérios estavam cientes de quem era Merus e o que representava, para a 
eventualidade de ele aparecer.

Anigel, porém, tinha outro pensamento quanto a esse estranho 
desaparecimento. Conhecia a forma sutil com que o comensal agia de muitos anos. 
Apesar de saber que Azkaban poderia ter deteriorado sua mente, alguém tão 
astuto não passaria seis meses tentando fugir se não tivesse algum tipo de 
sanidade. E ele não mandaria toda sua fuga a perder por conta dela. Pelo menos 
por enquanto.

Naquele momento, um mês após sua fuga, ela via o quanto Harry se sentia 
culpado por ainda não ter conseguido capturar o comensal. Os seguranças 
contratados para vigia-la vinte e quatro horas continuavam a segui-la como antes, 
e naquele momento vigiavam a casa e os passos de Anigel, onde quer ela fosse.

Terminando seu copo de água, ela foi deitar-se novamente. Apesar de não 
ter um pingo de sono, precisava descansar. Além de terríveis, os pesadelos a 
deixavam sem energia.



***

No outro dia, ela resolveu seguir o conselho (ou melhor, ordem) do 
namorado e ficou em casa. Dormiu até tarde, organizou a casa e ficou lendo alguns 
livros que havia tempo que queria ler. Quando a noite chegou, ela percebeu que 
havia comido pouco durante o dia e que precisaria jantar.

Resolveu, então, que iria comprar algumas coisas e fazer algo para o jantar. 
Apesar de não ser boa cozinheira, aprendera bastante morando com Harry, que 
sabia cozinhar muito melhor do que ela e queria retribuir. Afinal, o namorado 
estava ficando cada vez até mais tarde no Ministério graças à fuga do comensal 
Merus.

Assim que pisou para fora da casa, sentiu a aproximação dos aurores que a 
seguiam. Depois de um mês, quase não se incomodava mais com seus seguranças, 
mas Harry insistia que isso era importante, que aquilo era necessário. 

Sua caminhada até o mercado fora curta. O pequeno mercado trouxa era ali 
perto da casa e Harry lhe ensinara exatamente como agir entre trouxas para que 
não tivesse problemas em ser notada. Com a fuga do comensal, ser notada poderia 
ajudar com que Merus a encontrasse mais facilmente, de acordo com Harry, e 
aquilo deveria ser evitado. Ela chegou à sessão de frutas e legumes e notou que um 
dos aurores que a seguiam estava do lado das frutas, examinando algumas maçãs. 
Fingindo não vê-lo, ela passou para o lado dos legumes.

Meia hora depois, ela finalmente conseguira sair com suas compras. 
Sentindo-se leve e feliz, foi caminhando lentamente para casa, avistando-a do final 
da rua. A casa era a última de uma rua sem saída e era muito aconchegante. 
Quando Harry e ela viram a casa, se apaixonaram no mesmo instante. Era grande, 
com mais de três quartos, uma sala grande e espaçosa e um jardim imenso. Era 
também rodeada por muros e portões, mas aquilo não a incomodava. Muito pelo 
contrário: sentia-se mais segura.

Estava bem distraída, quando uma voz dominou seus ouvidos, como se 
estivesse sussurrando ao lado de sua orelha:

- Eu estou aqui, Anigel.

Ela travou, sentindo seus músculos se retesarem. Cada partícula do seu 
corpo mandava que ela fugisse, correndo, ou que ela chamasse os aurores. 



Receosa, olhou em volta, esperando ver Merus do seu lado, mas não viu nada, nem 
mesmo seus seguranças. Suas mãos ainda carregavam as sacolas e ela ainda estava 
no meio da rua a caminho de casa, sozinha, mas sentindo uma presença se 
aproximar dela. Balançando a cabeça e sentindo-se paranoica, continuou a 
caminhar.

- Tua ignorância não vai leva-la a lugar nenhum.

Novamente, ela virou-se, dessa vez soltando a sacola e levantando a 
varinha. Como aquilo era possível? Os aurores não estavam ouvindo ou vendo? 
Porque eles simplesmente não apareciam?

- Não tentes sumir de minha visão Anigel... – a voz sussurrou, parecendo 
tão próxima de seu ouvido que ela virou-se novamente para encarar o nada –
Porque eu não sumirei da tua.

Anigel olhou em volta novamente, sentindo a aproximação chegar cada vez 
mais perto e gritou, saindo correndo em direção a casa. Onde estavam os aurores? 
Porque eles não apareciam? Desesperada, ela correu o máximo que pode, fazendo 
o possível para não olhar para trás, até que sentiu duas mãos segurarem seus 
ombros com força, fazendo-a gritar novamente.

- ANIGEL! – a voz gritou, fazendo com que ela abrisse os olhos e piscasse, 
aturdida – Anigel! Me responda! 

- Ha-harry? – ela balbuciou, ao encarar o rosto do namorado – O que... como 
chegou aqui?

- Eu havia acabado de chegar quando ouvi seus gritos. Estou tentando falar 
com você desde lá embaixo. Você não me viu?

- Não, eu não... – ela encarou Harry, desesperada – Eu ouvi a voz dele! 
Estava do meu lado, eu só não podia vê-lo!

- De quem você está falando, Anigel? – perguntou Harry, segurando o rosto 
dela entre as mãos.

- Merus, óbvio! – ela soltou-se do namorado e olhou em volta, desesperada –
Ele estava aqui, eu o ouvi! Estava tão próximo de mim que podia sentir sua 
respiração!



- Anigel... – Harry segurou a mão dela – Não havia ninguém aqui. Eu e os 
aurores estamos tentando lhe explicar isso desde que você entrou na rua.

Sem compreender, Anigel olhou em volta e viu que todos os aurores 
estavam ali, a encarando um pouco confusos. Sentindo as lágrimas caírem pelo seu 
rosto, Harry abraçou-a em um só movimento.

- Venha, vamos para casa.

Apesar de se sentir uma tola, não compreendera o que havia acontecido. Se 
os aurores não escutaram a voz, aquilo provavelmente era algo de sua mente. Mas 
como conseguira sentir a proximidade? Como não vira nada além daquela 
sensação de aproximação? Estaria ela finalmente enlouquecendo?

Harry fora muito gentil com ela. Pediu que tomasse um banho e que 
deixasse o jantar com ele, pois ela estava muito estressada. Anigel consentiu, mas 
ao entrar na banheira, sua mente lhe dizia o contrário. Ela estava se sentindo bem... 
mas como sua mente fora colocar Merus ali?

Depois de jantarem em silencio, ela colocou a louça para lavar e sentou-se 
no sofá, sentindo-se esquisita. Harry se aproximou dela e abraçou-a levemente, 
fazendo com que o encarasse.

- Está tudo bem, Anigel?

- Não sei, Harry. – ela disse, encarando o namorado seriamente – Eu estou 
ficando louca, eu acho.

- Não é loucura, é estresse. Essa tensão depois da fuga de Merus e essa coisa 
de segurança a deixou muito nervosa. Não é a toa que hoje você imaginou a voz 
dele.

- Pois é... isso que me intriga – ela disse, franzindo o cenho e encarando o 
espaço vazio a sua frente.

- Pare com isso, Anigel. – o namorado puxou seu rosto – Isso é coisa da sua 
cabeça, meu amor!



- Deve ser... – ela murmurou, lançando lhe um sorriso – Me desculpe por 
isso.

- Não precisa se desculpar. – ele encarou-a por alguns instantes e voltou a 
perguntar – Você não quer tirar férias, Anigel?

- Férias? E ficar louca dentro dessa casa, sozinha, enquanto todos os aurores 
buscam por Merus? Negativo.

- Seria algo bom para você. Assim você esquece um pouco esse comensal.

- Não fale desse jeito – ela grunhiu, soltando-se do namorado e levantando-
se – Eu não vou tirar férias enquanto esse comensal não estiver preso novamente.

- Me perdoe pelo o que eu vou dizer, Anigel, mas eu acho que você... – ele 
encarou-a receoso – Você deveria procurar um curandeiro e ver como está sua 
saúde.

- Você quer dizer minha cabeça, não é? – ela disse, irritada.

- Anigel, não estou te chamando de louca, mas sim pedindo que prove a si 
mesma que está bem. Com a palavra de um profissional, com certeza você vai ter 
certeza do que está acontecendo e parar de ver coisas que não existem!

Ela abriu a boca para falar, mas nada saiu. Havia sentido no que Harry lhe 
dissera. Se ela realmente estivesse louca, somente alguém especializado poderia 
afirmar... ou negar. Respirando fundo, ela sentou-se novamente do lado do 
namorado e abraçou-se a ele.

- Você está certo, Harry. Eu vou procurar um curandeiro assim que possível.

- Está de folga amanhã, se quiser. – ele disse, encarando-a com um sorriso 
gentil.

- Espertinho. – ela sorriu também e beijou-o.

***

Anigel foi direto ao hospital St. Mungus somente para se informar, mas 
acabou conseguindo um encaixe com um curandeiro especializado naquele mesmo 



dia. Depois de esperar uma hora, o homem finalmente a chamou. Ele era mais 
velho e devia ter no máximo cinquenta anos. Seus cabelos ainda mantinham um 
tom castanho e seus olhos eram completamente negros, mas bondosos. Sem saber 
exatamente como agir, ela entrou no consultório e sentou-se na cadeira que o 
curandeiro lhe indicava.

Depois de pegar a ficha dela e parecer anotar algumas coisas com sua 
varinha nela, ele encarou-a tão profundamente que fez com que ela se afastasse um 
pouco.

- Srta. Paquet, em que posso ajuda-la?

- Não sei se estou no lugar certo. – ela resmungou, respirando fundo e 
tentando não sair correndo.

- Se veio até aqui, alguma razão deve ter. Conte-me essa razão e quem sabe 
podemos descobrir se aqui é o lugar certo para você estar.

Anigel respirou fundo e encarou os olhos negros. Sentindo-se mais calma, 
ela começou a contar sua história. Não sabia se era isso que deveria dizer, mas 
como o curandeiro não lhe interrompeu nenhuma vez, continuou falando 
interminavelmente. Assim que contou sobre seus sonhos e aparições, cada vez 
mais estranhos, o homem finalmente se mexeu.

- Bom, Anigel, eu preciso fazer alguns exames em você para ter certeza do 
diagnóstico – ele mostrou a varinha para ela – Se importa?

Ao sinal negativo dela, ele fechou os olhos e sua varinha começou a brilhar.
Anigel viu uma luz branca se aproximar dela e se enrolar por todo seu corpo, mas 
não sentia nada além de ar gelado. Assim que o curandeiro abriu os olhos, a névoa 
desapareceu e o homem deu um sorriso.

- Sua saúde está excelente, Srta. Paquet. Não há nenhum tipo de feitiço ou 
maldição em você e não vi nenhuma doença ou problema físico. O que nos leva ao 
problema psicológico.

- Acha mesmo que estou enlouquecendo? – ela perguntou, preocupada.



- Não, não acho. – ele disse, dando um pequeno sorriso – Acho que você 
precisa descansar e se acalmar. Tudo isso que você passou e está passando está 
dominando sua mente com tanta perspicácia que você se ilude. 

- Não me diga que terei que ficar em casa, doutor, porque eu não 
aguentaria! – ela disse, cruzando os braços.

- Acho que, já que você não gosta de ficar parada, pode trabalhar, mas não 
na área de busca ao comensal. Deveria sim fazer um trabalho menos estressante e 
que você possa deixar de lado todos esses pesadelos. Vou mandar uma 
recomendação para seu chefe no Ministério, considerando essa possibilidade... o 
que acha?

- Isso vai fazer com que eu pare de vê-lo, inclusive durante o dia? 

O homem encarou-a profundamente e suspirou.

- Não, mas essas pílulas que irei te receitar devem ajudar. – ele disse, 
segurando uma caixinha – Não posso dizer que as alucinações vão sumir do dia 
para noite, mas com certeza em uma ou duas semanas não terá pesadelos e muito 
menos visões do comensal a cada esquina. Mas, se você continuar vendo essas 
aparições e ninguém mais ver, respire fundo e ignore. Assim sua mente percebe 
que não adianta lhe lançar truques e para de incomodá-la.

- Obrigada, doutor. – ela falou, sentindo-se esquisita.

Assim que pegou a carta de recomendação do curandeiro para seu chefe 
(algo que ela ainda não sabia se entregaria), olhou para a caixinha de pílulas e 
suspirou, resignada. Se aquilo faria com que as alucinações parassem, ela tomaria.

***

Anigel já estava em casa há algum tempo quando alguém bateu na porta da 
frente. Estranhando, ela viu pelo olho mágico Paul, parecendo meio sem jeito.

- Paul? – ela perguntou, abrindo a porta, receosa.

- Sua mãe adorava azaléas. – ele falou, comprovando sua identidade e 
apontou para o interior – Posso entrar?



- Claro. – ela abriu a porta, fazendo com que o homem passasse e fechando a 
porta em seguida – O que faz aqui, Paul?

- Eu vim conversar com você, Anigel.

- Aconteceu alguma coisa? Foi Merus?

- Não e sim. Na verdade, estou aqui para deixa-la informada, pois Harry me 
proibiu de contar qualquer coisa da investigação a você.

- Ele proibiu? – ela encarou-o, sem compreender – Como assim?

- Eu sei quão estressada você está, o quão difícil está sendo saber que Merus 
fugiu, mas soubemos que ele andou visitando algumas casas conhecidas.

- Casas conhecidas? – ela resmungou, encarando-o – Quais casas?

- A mansão dos Nottinghan, obviamente, está sendo vigiada. Ontem a noite 
os aurores viram a aproximação de alguém, mas não conseguiram ver, pois a 
pessoa aparatou antes. Logo depois, pelo meu cálculo, os aurores viram um 
homem encapuzado observando seu antigo apartamento e depois, outra aparição 
na antiga casa de Harry.

- Então ele... ele está sondando? – ela murmurou, preocupada.

- Sua casa e você estão muito vigiadas, mas ainda sim eu tenho receio.

- Acho que ele ainda não me achou, senão os outros teriam visto alguém por 
aqui. E ele sabe que vão me vigiar.

Paul passou a mão no rosto, parecendo muito cansado.

- Só me prometa que vai se cuidar, Anigel.

- Pode deixar.



Capítulo 21 – O pedido inesperado

Depois de duas semanas, Anigel sentia-se bem pela primeira vez. Desde que 
começara a tomar as tais pílulas que o curandeiro lhe passara, seus pesadelos 
haviam praticamente desaparecido. O único problema eram as aparições.

Todo dia, quando estava indo ao trabalho, ela via o comensal. Geralmente 
ele estava vestido com roupas normais, como Gustav se vestia e a encarava com 
um sorriso e um olhar devorador. A primeira vez que vira aquilo levou um susto, 
mas lembrou-se do que o curandeiro lhe dissera e ignorou. E elas nunca 
aconteciam no mesmo ponto. Quando ia para o trabalho, dentro de casa, nos 
jardins, qualquer lugar que ela estivesse, ela via o comensal. Ninguém mais via 
aquelas aparições, nem os aurores e muito menos Harry. Portanto, precisava 
ensinar sua mente a parar de tentar assustá-la. O único problema é que elas não 
diminuíam, mesmo com todo seu esforço.

Chegou mais cedo em casa naquela noite e começou a fazer a janta. Apesar 
de tudo, estava gostando de morar com Harry. Ele era meio desorganizado, mas 
fazia o possível para ajuda-la quando necessário. E ela gostava de ter alguém para 
esperar a noite e para compartilhar seu dia.

Assim que Harry chegou, porém, ele parecia acabado. Fazia duas noites que 
ele saía de madrugada na busca pelo comensal por denúncias, mas nunca tinham 
certeza se Merus realmente estivera ali ou se era um trote. Aquilo deixava os 
aurores malucos, mas eles tinham que ir. E se o aviso fosse real?

Depois de jantarem, os dois se sentaram em silencio no sofá, encarando o 
fogo da lareira. Harry havia fechado os olhos e deitado no colo dela e Anigel 
acariciava seus cabelos negros, sentindo-se muito feliz. Naquele momento 
encarava o rosto do namorado fascinada.

- Eu queria te perguntar uma coisa, Anigel. – ele murmurou, abrindo os 
olhos e encarando-a docemente.

- Claro, Harry. Pergunte.

- Você quer casar comigo?

A pergunta foi feita de uma forma tão simples e tão rapidamente, que 
Anigel piscou um pouco, aturdida.



- O quê?

- Eu sei que é cedo. – ele falou, ao ver o rosto espantado dela – Não estamos 
há anos juntos, mas eu não vejo o motivo para espera. Eu te amo e quero passar o 
resto da vida junto com você! Já moramos juntos há algum tempo... Anigel?

Ela ainda o encarava com a boca semiaberta, sem saber o que falar. Será que 
Harry não percebera que a pergunta feita daquela forma a deixara em choque? 

- Desculpe, Anigel – ele falou de repente, sentando-se ao lado dela – Eu 
achei que você também quisesse e-

- Mas eu quero! – ela disse, segurando a mão dele e fazendo-o se calar – Eu 
só... sabe, quando alguém pede para perguntar algo, não espera esse tipo de 
pergunta, entende?

- Ah! – ele deu um sorriso amarelo – Eu te assustei.

- Sim.

- Ah, me desculpe, Anigel, é que eu não via a hora de perguntar e-

- Eu disse sim, Harry, para sua pergunta.

- É sério? – ele deu um sorriso lindo e a beijou – Eu quero você sempre 
comigo!

Ela sorriu também e os dois se beijaram, deitando-se no sofá.

***

Harry e Anigel chegaram em casa e ela desabou no sofá, cansada. Há duas 
semanas os dois estavam correndo com algumas coisas sobre o casamento. Como o 
noivo havia insistido muito para uma festa para os mais chegados, ela acabou 
cedendo. O problema não era a festa em si, mas o que significava. Seu sonho era 
que seu pai a levasse até o altar e toda aquela pompa de um casamento, onde sua 
mãe e seu irmão estariam ali, olhando por ela, mas ele pareceu tão empolgado em 
fazer uma festa que ela teve que aceitar.



Olhou para a porta e viu, debaixo dela, várias cartas. Respirando fundo e 
tomando coragem, ela se levantou e pegou a correspondência. Estava esperando 
uma carta a respeito da comida a ser servida no dia do casamento e passou as 
cartas uma por uma pelas suas mãos.  Dentre elas, estava uma carta que aparecia 
pelo menos uma vez por mês para Harry, e que ele sempre ignorava ou queimava, 
sem nem ao menos abrir. Ao ver que o noivo se aproximava, ela entregou lhe a 
carta em mãos.

Harry não pareceu pensar duas vezes: ao ver quem era o remetente, jogou a 
carta para a lareira da sala, mas antes que ela pudesse pegar fogo, Anigel jogou um 
feitiço nela e puxou-a para si.

- O que você está fazendo? – ele perguntou, ao vê-la abrir a carta e começar 
a ler.

- Quero saber do que você tanto foge.

Anigel leu toda a carta e encarou o noivo, que havia se sentado emburrado 
no sofá.

- Eles não parecem maus. – ela disse, aproximando-se dele – Porque essa 
repulsa com eles, Harry?

- Repulsa? – ele encarou-a, um pouco chateado – Não é bem repulsa.

- Então porque você joga as cartas deles fora sem nem ler? 

- Isso é... uma coisa minha! – ele grunhiu, virando para o lado da lareira e 
encarando o fogo – Não quero falar sobre isso.

- Eles estão em Londres, Harry.

O homem encarou-a subitamente, parecendo que ia vomitar.

- Aqui?

- Sim, e querem te visitar. Sabem seu endereço, mas não querem vir sem que 
você queira.

- Não. – ele falou, ríspido e voltou a encarar o fogo.



- Harry. – ela aproximou-se dele, sentando ao seu lado – São seus melhores 
amigos, não são? – ao ver que ele fingia que a ignorava, ela continuou – Não vejo 
motivos para excluí-los de sua vida.

- Eu vejo, Anigel. – ele encarou-a, com os olhos marejados – Mesmo que eles 
pensem o contrário, a culpa é minha pela morte de Ginny.  – ele virou-se 
novamente para o fogo, escondendo a dor em seu rosto – Eu jamais conseguiria 
encara Rony de novo... o rosto dele no enterro...

- Mas eles são seus amigos, Harry! Veja aqui... leia, Harry. 

Ele encarou-a, com o rosto dolorido, e pegou a carta da mão dela, lendo-a 
vagarosamente. Quando terminou, respirou fundo e olhou para o teto, com a 
expressão incógnita. 

- E então? – ela perguntou, segurando o rosto dele e fazendo-o encará-la.

- Você está certa, Anigel. Eu só não sei se sou capaz.

- Então os convide para uma visita. Eu posso até ir para a casa de Paul e 
deixa-los a sós-

- Não, Anigel. Eu quero você do meu lado. – ele encarou-a, olhando a carta 
com um olhar estranho – Eu vou chama-los.

***

Anigel recebeu Hermione Granger e Ronald Weasley na porta da casa 
juntamente com Harry. Depois das devidas apresentações, os quatro começaram a 
conversar sobre assuntos diversos. Ela via que toda vez que Ronald tentava puxar 
o assunto de Merus com ela, Harry disfarçava e eles começavam a conversar sobre 
outras coisas.

Ela sabia que o noivo não queria que a noite fosse desconfortável para 
ninguém, muito menos para ela. Os amigos dele eram muito simpáticos e em 
nenhum momento comentaram sobre o tempo que Harry passara afastado. 
Sentindo que aquilo deveria ser por sua razão, ela pediu licença e foi até a cozinha 
ver como estava o assado de frango.



Apesar de Harry parecer tranquilo, Anigel sentia o quanto ele estava 
ansioso com a chegada dos amigos. Depois de mais de dois anos sem vê-los e nem 
responder às suas cartas, ele com certeza esperava uma recepção nada agradável e 
ser tratado com carinho estava o confundindo.

Pegou sua caixa com as pílulas e tomou uma, pois ainda não havia tomado 
naquele dia e como estavam com visitas, não queria que ninguém visse. Assim que 
se virou, porém, viu Hermione entrando na cozinha, um pouco tímida.

- Ahn... olá! – ela sorriu e aproximou-se – Vim ver se você precisava de 
ajuda.

- Não, está tudo certo por aqui.

- É que... eles estão conversando e... eu precisava sair de lá um pouco. Se 
importa se eu ficar aqui com você?

- Claro que não! – Anigel sorriu e apontou para as cadeiras da cozinha.

As duas se sentaram nas cadeiras e ficaram em silencio. Ela não sabia muito 
bem o que falar. 

- Você e o Harry estão juntos há muito tempo? – ela perguntou, encarando-
a.

- Quase um ano.

- Fico feliz que Harry tenha encontrado alguém e saído de sua depressão. 
Foi você que conseguiu convencê-lo a nos convidar?

- Mais ou menos. – ela deu um sorriso, fazendo com que Hermione sorrisse 
também – Sabe como Harry é teimoso quando quer.

- Eu não o culpo. – suspirou Hermione – Imagino que sua dor tenha sido 
insuportável, mas não foi diferente da minha e do Rony. 

- Ele se culpa pela morte dela e me disse que não conseguia encarar vocês.



- É um grande idiota, como sempre. Como se ele tivesse culpa por Ginny 
estar em casa e ele não! Eu tentei dizer isso nas cartas, mas acho que ele não 
entendeu.

- Hum... – ela encarou a mulher com um sorriso amarelo.

- O que foi?

- É que... ele não lia as cartas.

- Ele não lia? – ela encarou-a, parecendo compreender – Ah, entendi. Posso 
bater nele?

- À vontade. Mas deixa um pouco para eu poder cuidar no final.

As duas riram com vontade e então Harry e Ronald entraram na cozinha 
também e os quatro voltaram a conversar.

Logo depois que o jantar foi servido e Anigel levou os pratos para se 
lavarem acompanhada de Hermione, enquanto Ronald e Harry conversavam na 
sala. As duas resolveram que fariam um café e enquanto esperavam, continuaram 
a conversar. Ela gostou da mulher. Apesar de nunca tê-la encontrado 
pessoalmente, conhecia a história dos três amigos em Hogwarts. Estava se 
sentindo bem em conversar com uma pessoa gentil e disposta como ela, como há 
muito tempo não se sentia.

Levantou-se para ver se o café estava pronto quando percebeu que alguém a 
encarava dos jardins, pela janela da cozinha. Abaixou o olhar, constrangida. Não 
queria que Hermione percebesse que ela havia visto algo, mas a mulher olhou 
exatamente para onde Anigel olhara.

- Quem é aquele, um auror da vigia?

Anigel encarou Hermione, sem compreender.

- Você está... – ela engoliu em seco – Você está vendo?

- O que foi, Anigel? Claro que estou vendo! O homem de cabelos 
cacheados... – e então a mulher sacou a varinha rapidamente, fazendo com que ela 
pulasse de susto – Aquele é Merus, não é? 



- O que está acontecendo aqui? – Harry perguntou, aparecendo na cozinha 
ao lado de Rony – Hermione?

- Merus está lá fora! – falou Anigel.

- Anigel... – ele falou, encarando-a preocupado – Você está bem?

- Hermione viu, pergunte a ela! – ela falou, quase chorando.

- Harry, ele estava lá fora! – Hermione falou, apontando para onde as duas 
haviam visto o homem – Eu o vi.

- Então vocês duas ficam aqui. Eu e Rony vamos lá fora ver com os aurores 
se ele realmente está lá! – ele disse, sacando a varinha e correndo para o lado de 
fora.

Logo três aurores entraram e ficaram de guarda, enquanto as duas também 
estavam com as varinhas a postos. O que pareceu ser uma eternidade de silencio se 
passou até que elas começaram a ouvir sons de luta do lado de fora.

- Sou eu que ele quer! – resmungou Anigel, segurando a varinha e 
encarando Herrmione – E eu estou aqui, escondida e sendo vigiada todo tempo!

- Eu entendo sua frustação, mas vamos esperar aqui. Se ele entrar por essa 
porta, nos o prendemos!

O som de uma das janelas da sala quebrando fez com que os aurores se 
aproximassem das duas, mas não havia nada demais. Era apenas um feitiço. E foi 
quando Anigel ouviu a voz do comensal no pé do seu ouvido:

- Tu estás se escondendo porque, meu amor?

Anigel virou-se rapidamente para o lado, mas não havia ninguém. Sem 
compreender, ela encarou Hermione, que encarava a porta firmemente. Parado na 
soleira da porta estava o comensal Merus, encarando a cena como se estivesse 
achando graça.

O que aconteceu a seguir foi tão rápido que Anigel só percebeu quando 
estava no chão. Hermione e os três aurores lançaram um feitiço ao mesmo tempo, 



mas nenhum deles acertou o comensal, que corria na direção dela. Sem pensar 
duas vezes, lançou um feitiço no homem, mas ele virou-se para o lado e então 
Hermione pulou em cima dela, e o comensal foi atingido por um feitiço de Harry e 
voou através da janela quebrada.

Os aurores correram até lá fora, mas o comensal já havia aparatado. Harry 
apareceu em sua frente e segurou seu rosto e ela percebeu o quanto aquilo havia 
sido terrível para ele somente pela sua feição.

- Anigel, me perdoe! Eu nunca mais duvido de você!

- Nem todos são reais, Harry. – ela disse, segurando as mãos dele – Está 
tudo bem.

- Se não fosse Hermione, eu não sei o que poderia ter acontecido. – ele 
resmungou e virou-se para os amigos – Isso é tudo culpa minha.

- Você é um babaca, Harry. – falou Rony, revirando os olhos – Sempre se 
culpando.

- Você não foi responsável pela morte de Ginny, Harry. – falou Hermione, 
com os olhos marejados – E nem por isso. 

Harry abraçou Anigel e os dois se levantaram. Ela soltou-se do namorado e 
segurou as mãos de Hermione em agradecimento. Depois de contatar o ministério 
e pedir mais reforços e proteção para a casa onde os dois moravam, os quatro 
finalmente sentaram-se no sofá.

Ela ainda estava um pouco atordoada com tudo aquilo. Apesar de ter dito a 
Harry que nem todas suas aparições eram reais, ficara um pouco encucada. Como 
Merus havia os encontrado? Como havia escapado tão facilmente? Ele havia 
passado seis meses na prisão e mesmo assim conseguia se livrar de todos os 
aurores que estavam ali para protegê-la? Será que aquilo iria mesmo impedir o 
comensal?



Capítulo 22 – O vestido de noiva

Dois dias após a invasão de Merus, Anigel não podia fazer mais nada. A 
cada passo que dava aurores a seguiam. Harry também estava passando mais 
tempo com ela e cada vez que ela olhava para o lado, ele perguntava se estava 
vendo o comensal.

Apesar de tudo, estava se sentindo mais tranquila. Naqueles dois dias, as 
aparições desapareceram. Havia dito a Harry que não o via mais, mas o noivo não 
estava convencido. E, além daquilo, ele estava nervoso com a aproximação do 
casamento. Dali um mês eles casariam e fariam uma pequena comemoração. Tudo 
estava arranjado, mas mesmo assim Anigel sentia que ele estava mais nervoso do 
que ela. 

Naquele dia, porém, teria que ir até a loja de vestidos de noiva para fazer a 
prova final do seu vestido e como Harry sabia que ele não poderia ir junto, 
chamou Hermione para fazer-lhe companhia. 

Anigel entrou no trocador e esperou que a costureira fizesse os ajustes com 
sua varinha. Hermione estava sentada em uma cadeira, sorrindo. O vestido era 
simples: longo, de cetim branco e com algumas rendas e bordados na parte 
superior e na barra da saia. Ela preferira algo mais simples a um real vestido de 
noiva, cheio de babados e saias enormes.

- Você está muito bonita, Anigel. – ela falou assim que a mulher terminou os 
retoques.

- Maravilhosa! – murmurou a costureira – Faltou a tiara e os sapatos. – ela 
então se virou para Anigel e apontou o dedo – Você não saia daqui, mocinha! –
novamente, ela virou-se, mas para Hermione – E você, venha comigo! Preciso de 
uma ajuda com a escada... minhas assistentes estão ocupadas.

Hermione balançou os ombros, parecendo achar graça na situação, e 
acompanhou a costureira até o lado de fora da sala. Anigel virou-se para o espelho 
e deu um sorriso ao ver seu reflexo. Nunca esperara se casar até conhecer Gustav. 
Achava que seu sofrimento era intransponível e que nenhum homem gostaria de 
uma mulher com aquele peso. Mas Gustav fora diferente... até ela descobrir que ele 
era a causa de todo seu sofrimento.

Sentiu uma vibração estranha no ar e, então, uma voz sussurrou ao seu lado:



- Tu estás tão linda.

Anigel virou-se, sacando a varinha, mas não havia ninguém do seu lado. 
Estaria ele invisível? E onde estava Hermione?

- Ver-te assim me deixa feliz, Anigel.

Ela abriu a porta da sala onde estava e pode ver Hermione do outro lado, 
ajudando a costureira a pegar várias tiaras e sapatos. Olhou novamente em sua 
volta, mas não havia nada de errado... e muito menos alguém. Respirando fundo, 
voltou para a posição onde estava e olhou para o espelho. Estava novamente 
ouvindo a voz dele.

- Saia da minha cabeça, maldito. – ela grunhiu baixinho, deixando a porta 
aberta para ver quando as duas mulheres voltavam.

- Não posso. – a voz dele disse, parecendo estar atrás dela.

- Você não está aqui! – ela falou, como para mostrar para sua mente que 
aquilo não era real.

- Estou sim, Anigel. Eu sempre estou. 

E, então, ela sentiu uma mão encostar em seu ombro.

Com pavor, ela olhou para o espelho e viu a mão se materializar em seu 
ombro e então o resto do corpo, revelando o comensal Merus.

- Eu disse que estava aqui, Anigel.

E tudo escureceu.

***

Hermione acordou em um salto. Ao seu lado, a costureira estava desmaiada. 
Com um nó na garganta, ela foi até a sala onde Anigel estava e viu que estava 
vazia. Sem compreender, correu até o lado de fora e chamou os aurores que as 
esperavam, perguntando se eles haviam visto Anigel.



- Não pode ser! – ela resmungou, encarando a costureira no chão e 
apontando a varinha para ela – Enervate!

A mulher abriu os olhos e, ao ver Hermione com a varinha apontada para 
ela, deu um pequeno grito. Harry chegou correndo e ao ver a cena, aproximou-se 
também.

- Onde ela está, Hermione?

- Essa mulher me estuporou, Harry. – ela disse, sentindo o nó crescer –
Assim que saímos da sala onde Anigel estava!

A mulher ainda estava atordoada, encarando as varinhas em sua direção 
sem compreender.

- Leve-a para o Ministério e a interrogue! Se necessário use a poção da 
verdade. – ele disse para o auror ao seu lado, sua feição se endurecendo.

Hermione sentiu-se inútil. Apesar de não ser uma auror, sabia como se 
defender melhor do que a maioria deles, mas não conseguira impedir que Merus 
levasse Anigel. Harry pareceu perceber o que ela estava pensando e encarou a 
amiga.

- Nós vamos acha-la. Não se preocupe.

E, sem dizer mais nada, ele saiu da loja, deixando uma Hermione arrasada 
para trás.

***

Anigel acordou sentindo suas pernas geladas. Sem compreender muito bem, 
percebeu que ainda estava com seu vestido de noiva, e, sendo ele muito fino, 
conseguia sentia o frio e a dureza do chão completamente. Estava em uma cela 
escura, sem janelas e parecendo ser um pouco antiga. Demorou alguns segundos 
para se lembrar do que acontecera e olhou para os lados, procurando sua varinha.

- Tu não precisas de varinha.

A voz de Merus fez com que ela olhasse para um ponto onde deveria ser a 
porta de entrada da cela. O comensal iluminou o ambiente com sua varinha e 



aproximou-se dela, fazendo com que ela se afastasse até sentir a parede em suas 
costas e não ter mais para onde fugir.

- Fiquei um pouco chateado. – ele falou, aproximando-se dela tão 
lentamente como uma tortura – Em ver que esse vestido não era para mim.

- Como se eu fosse me casar com você, Merus! – ela grunhiu, sentindo sua 
garganta arder com a força que fazia para não chorar.

O soco que ela recebeu no rosto foi tão forte que fez com que ela caísse para 
o lado, desnorteada.

- CALE ESSA TUA BOCA! – ele gritou, aproximando-se dela e a segurando 
pelos ombros – Agora tu vais aprender uma lição!

O comensal levantou a mão e deu-lhe outro soco. Sem saber o que fazer, 
Anigel tentava se soltar dos braços dele, mas ele estava preparado para isso. 
Chutou suas costelas e estomago repetidas vezes para que ela não conseguisse se 
mexer por um tempo e voltou a soca-la em todas as partes do corpo que ele 
alcançava. Ela ainda tentava inutilmente fugir e acertá-lo quando finalmente sentiu 
sua perna livre e chutou as pernas dele, fazendo-o cair.

O mais rápido que pode, ela levantou-se e correu, mas o comensal segurou-
a pelas pernas e fez com que ela caísse no chão duro e tivesse que apoiar as mãos 
para não bater o rosto. Com isso, ele virou-a de costas no chão e segurou os braços 
e pernas dela com seu próprio corpo.

- Não tentes me enganar, Anigel. Ou eu juro que não poupo teu castigo.

Ele levantou o braço novamente, mas dessa vez foi para alisar o rosto dela. 
Ela virou o rosto, enojada, mas ele beijou-a levemente na bochecha e a soltou.

- Essa noite tu ficas aqui, como castigo. Comporte-se e poderá sair.

E, sem dizer mais nada, ele levantou-se e fechou a porta da cela com um 
estrondo, deixando-a jogada no chão.

***



Harry havia feito uma reunião de emergência com todos os aurores para 
começarem as buscas por Anigel. Os especialistas em maldições haviam 
constatado que a costureira estava sob influência da maldição Imperius, mas ela não 
conseguira nem ver quem foi a pessoa que a amaldiçoou. Todos foram separados 
em grupos de busca e recebimento de denúncias e a reunião finalmente acabara. 
Após a reunião e sozinho em sua sala, porém, ele sentia que nada parecia o 
suficiente. Precisava encontra-la o quanto antes, pois não tinha ideia do que o 
comensal poderia fazer. Sua obsessão por Anigel era muito forte.

Alguém entrou em sua sala e ele levantou o olhar, encarando Paul.

- Alguma coisa? – perguntou, sentindo sua voz arranhar a garganta.

- Não. Mas eu estou aqui para avisar que irei procurar pessoalmente pelo 
meu irmão e Anigel. 

- Você não tem ideia de onde eles podem estar?

- Não. Eu andei... – ele suspirou, parecendo derrotado – Eu devo confessar 
que não estava muito bem até o sequestro.

- Como assim? – Harry o encarou.

- Eu estava tendo sérios problemas em dormir. Pesadelos e... – ele suspirou e 
encarou o chefe – Merus estava me perseguindo, mas eu só achei que estivesse
ficando louco.

- Você também? – Harry encarou-o, um pouco preocupado – Você o via por 
aí, como se fosse uma aparição?

Paul encarou-o estranhamente, sem compreender.

- Sim – ele respondeu, finalmente – Como sabia?

- Isso estava acontecendo com Anigel. Ela me confessou que os pesadelos 
diminuíram depois da medicação que o curandeiro deu para ela, mas as aparições 
continuavam.

- Medicação? – ele encarou o chefe, receoso.



- Sim. Eu pedi que ela se consultasse e um curandeiro do St. Mungus deu a 
ela.

- E resolveu? – ele perguntou estranhando.

- Bom... sim. O que houve, Paul?

- Eu fui a um curandeiro também. – ele disse, aproximando-se da mesa de 
Harry – Ele me disse que aquilo era algo maior do que ele poderia ver e que 
nenhuma medicação resolveria meu problema.

- Como assim, algo maior? – Harry encarou o colega e levantou-se.

Parecendo perceber o que Harry estava pensando, Paul se aproximou do 
chefe e sussurrou:

- Acha que estávamos sob algum tipo de feitiço?

- É isso o que vamos descobrir agora. Venha, Paul, temos um curandeiro 
para encontrar.

***

O barulho das correntes e da porta da cela de metal fez com que Anigel 
pulasse de susto. Estava encostada na parede da cela e deveria ter cochilado. 
Depois do que acontecera, ela havia tentado encontrar uma saída, mas ela quase 
não conseguia enxergar na escuridão. Naquele momento, porém, concentrava-se 
em seu algoz, que se aproximava dela com a varinha acesa em uma mão e um 
sorriso estranho no rosto.

- Acho que tu aprendeste a lição, não é meu amor?

Sem saber como agir, ela apenas fez um aceno com a cabeça e o comensal 
abriu um sorriso ainda mais aterrorizante.

- Que bom, meu amor. Eu não quero que isso se repita, mas tu tens que me 
obedecer. Estamos entendidos?

Ela acenou novamente, terrificada. Parecendo satisfeito, o comensal segurou 
a mão dela e a levantou, dando um abraço.



- Agora venha, meu amor. Tem algumas pessoas que estão muito ansiosas 
em lhe ver.

Anigel foi abraçada pelo comensal e caminhou ao seu lado. Ela estava 
descalça e pode sentir quando o chão frio foi substituído por um chão mais quente 
e um lugar mais iluminado. Olhou em volta e percebeu que estava em um lugar 
que conhecia de muito tempo atrás. Tudo estava igual. Sem compreender, 
continuou andando com Merus a empurrando até a sala de jantar.

Assim que pisou na sala, sentiu que alguma coisa chocara-se com ela na 
altura da barriga e olhou para baixo.

- Aniii! Que saudades!

Anigel encarou o menino e sentiu suas pernas gelarem. Ninguém a chamava 
de Ani. Apenas... Karl.

- Finalmente você chegou, minha filha. Estamos te esperando há horas! – a 
voz do seu pai chamou sua atenção e ela encarou a mesa, chocada.

Estavam os dois ali. Seus pais, sentados a mesa como antigamente. A sua 
casa inteira estava idêntica a quando ainda morava ali. Seu pequeno irmão lançou 
lhe um sorriso e voltou a se sentar em uma cadeira com almofadas, para que 
pudesse alcançar a comida. Sentindo-se tonta e ao mesmo tempo feliz, ela se 
aproximou da mesa e sentou-se com eles, esquecendo por um momento tudo o que 
passara até ali. E então sua atenção voltou-se para o comensal, que se sentara do 
lado dela como se aquilo fosse perfeitamente normal.

- Seu noivo é uma pessoa muito especial! – murmurou sua mãe, lançando 
lhe um sorriso do outro lado da mesa – Fico feliz que tenha encontrado alguém 
assim.

- Eu não vejo a hora de entrar com você no seu casamento! – falou seu pai, 
dando uma piscada de olho para Merus.

- Eu concordo com esta parte! – disse o comensal, dando um sorriso e 
segurando a mão de Anigel – Mal posso esperar!



Eles começaram a comer, felizes, e Anigel olhou para suas roupas. Não 
estava mais com o vestido de noiva e sim com uma roupa normal e sapatos. 
Quando ela trocara de roupas?

- O que foi, Ani, você não quer comer? – falou Karl do lado dela – Mamãe 
que fez.

Sem acreditar, ela pegou uma garfada e colocou na boca. Era impossível não 
distinguir a comida de sua mãe. Sentindo as lágrimas rolarem, ela abaixou a 
cabeça. O que significava aquilo? Karl a tocava o tempo todo e Anigel sentia 
perfeitamente a mãozinha dele, como se ele realmente estivesse vivo. Seus pais 
estavam ali, da mesma forma que antes...

Ela encarou Merus pelo canto do olho. Aquilo não estava certo. Será que ela 
enlouquecera de vez?



Capítulo 23 – O curandeiro esquecido

O curandeiro recebeu Harry e Paul no dia seguinte. Ele estava parecendo 
um pouco abatido e cansado, mas concordou em recebê-los no final do expediente 
e talvez fosse por isso que ele parecia tão acabado.

- Em que posso ajuda-los, senhores?

- Estamos aqui para algumas informações sobre uma paciente sua, Anigel 
Paquet.

- Todas as informações sobre meus pacientes são sigilosas, Sr. Potter.

Harry abriu a boca para xingar o curandeiro quando Paul segurou o braço 
dele e interviu.

- Nós compreendemos, senhor. Mas nesse caso, onde a vida da paciente está 
em risco, será que não há uma forma de nos ajudar?

O homem encarou Paul profundamente e piscou um pouco.

- Eu conheço o senhor de algum lugar?

- Não. – murmurou Paul, encarando Harry sem compreender.

- Senhor, não temos tempo a perder! – grunhiu Harry, encarando o 
curandeiro com raiva – Anigel foi sequestrada e precisamos de informações! O que 
ela disse pro senhor? Deu alguma ideia de onde o comensal possa ter levado ela?

- Certo, Sr. Potter. O senhor me convenceu. Deixe-me ver a ficha dela.

O curandeiro levantou a varinha e fez um leve aceno. Nada aconteceu. O 
homem encarou Harry estranhamente e levantou-se, indo procurar a ficha dela no 
arquivo que ficava na parede do consultório.

- Tem certeza de que fui eu quem a atendeu? – murmurou ele após alguns 
instantes, ainda de costas para os dois.

Harry mostrou a receita que encontrara na gaveta de Anigel e o curandeiro 
aproximou-se, olhando aquilo desconfiado.



- Que estranho. Eu não consigo me lembrar de tê-la atendido e não encontrei 
nenhum registro sobre ela, mas essa definitivamente é minha letra.

- O senhor se lembra de algo a mais sobre esse dia? – Paul perguntou de 
repente, encarando Harry com veemência.

- Sim. Perfeitamente, não faz muito tempo. Só não sei como foi que atendi 
essa tal Anigel.

- Ele foi enfeitiçado, como a costureira! – resmungou Paul para Harry, para 
que o homem não ouvisse.

- O senhor se importaria em ir conosco ao Ministério para o examinarmos?

- Me examinar? – o curandeiro encarou-os, sem compreender.

- Acreditamos que alguém lançou um feitiço em você e o controlou. Se isso 
realmente aconteceu, temos um equipamento que pode nos dizer.

- Bom, acho que não tenho escolha. – o homem disse, levantando-se – Vou 
com vocês.

***

Anigel havia terminado seu jantar com seus pais e estavam todos na sala. 
Karl brincava com seus carrinhos voadores e seus pais conversavam 
animadamente com ela. Por alguns instantes, ela não compreendeu tudo o que 
havia acontecido. A casa estava a mesma, tudo estava igual. Seus pais e seu irmão 
até pareciam um pouco mais velhos. A única coisa discrepante da cena era Merus, 
que estava ali também, sentado ao lado dela.

Karl levantou-se e pediu que Anigel o colocasse na cama, pois ele estava 
com sono. Depois de fazê-lo escovar os dentes e de brincarem um pouco, ela 
deitou-o na cama e beijou seu lindo rostinho.

- Ani, você nunca vai nos deixar, não é?

- Não, Kar. Eu nunca deixarei.



Com um sorriso ele fechou os olhos e ela saiu do quarto, apagando a luz. 
Assim que pisou fora do quarto, porém, encontrou seus pais a sua espera. Os dois 
a abraçaram em conjunto e Anigel não pode deixar de começar a chorar. Aquele 
abraço ela desejava ter novamente há tanto tempo que começou a chorar 
compulsivamente, fazendo com que seus pais ficassem surpresos.

- Por que está chorando minha filha? – perguntou a mãe, alisando o rosto 
dela e limpando suas lágrimas.

- Eu senti... muita falta... – ela tentou dizer, fungando, mas seu pai não 
deixou que ela terminasse.

- Estamos aqui agora e não sairemos daqui, meu anjo. 

- Venha, vamos leva-la para seu quarto.

Os dois a acompanharam até seu quarto, que estava igual. Cada detalhe que 
ela nem lembrava mais estava ali e suas roupas estavam todas organizadas no 
guarda-roupa. A única diferença era que havia uma cama de casal e não de solteiro 
ali.

- Minha cama? – ela perguntou, sem compreender.

- Foi um presente do seu noivo. – respondeu sua mãe, dando um sorriso 
cúmplice – Vocês vão ficar por aqui quando casarem... até poderem comprar a casa 
de vocês.

- Ah. – ela engoliu em seco e encarou a mãe – Faz tempo que vocês o 
conhecem?

- Como assim, filha? – seu pai a encarou com descrença – Vocês namoram 
desde os quinze anos!

- Venha aqui. – a mãe puxou um álbum do armário e mostrou – Olhe.

Anigel pegou o álbum, trêmula. Estava cheio de fotografias dela e de Merus, 
juntos, desde quando começaram a namorar. Aquilo estava muito esquisito.

- Então vocês não... vocês não morreram?



- Morrer? – a mãe a encarou – Você está bem, Anigel?

- Precisa de um curandeiro? – perguntou o pai, preocupado.

- Estou um pouco cansada, talvez. – ela resmungou, dirigindo-se ao seu 
banheiro – Desculpe por isso. Boa noite.

Seus pais desejaram-lhe boa noite também e saíram do quarto, deixando-a a 
sós. Respirou fundo, foi até o espelho e deu dois passos para trás, horrorizada. 
Apesar de perceber que alguém tentara curá-la, os roxos em seus olhos e o corte na 
sua bochecha eram impossíveis de não serem notados. Horrorizada, ela olhou para 
o corpo enquanto tirava a roupa e percebeu que ele estava inteiramente manchado 
de roxos doloridos.

Sua mente começara a falhar. Não lembrava muito bem onde conseguira 
aqueles roxos. Devia ter caído, afinal. Rolado da escada. Ela era desastrada mesmo. 
Assim que saiu do banho, porém, voltou seus olhos para o espelho e suspirou. Não 
estava entendendo mais nada. 

Voltou ao seu quarto e levou um susto quando percebeu que havia alguém 
ali. Merus estava olhando pela janela, parecendo imensamente interessado naquilo 
que olhava. Quando percebeu que ela estava ali, voltou-se e abriu um enorme 
sorriso.

- Meu amor. 

Seu corpo travou completamente. Não conseguia se mexer, tamanho o 
pavor que sentia. Apesar de seu cérebro pedir para se acalmar, que aquele era seu 
noivo e ele não lhe faria mal, ela não conseguia.

- O que foi?

- Estou... cansada. – ela murmurou, tão baixo que pode perceber que o 
homem quase não a escutara.

- Quer uma massagem?

- Nã-não. – sua voz começara a falhar. – Está... tu-tudo bem.



Ela aproximou-se da cama, tremendo, e enfiou-se embaixo das cobertas. 
Queria que ele desaparecesse dali. Algo lhe dizia que ele não estava certo, e 
aqueles roxos tinham alguma coisa a ver com ele. Porém, ela sentiu que ele deitou-
se do lado dela e novamente sentiu a tensão invadir seu corpo.

- Tu não imaginas o quanto te amo – ele sussurrou no ouvido dela, beijando 
seu pescoço docemente.

Não conseguia falar. Sentir as mãos dele percorrendo seu corpo era algo 
doloroso e insuportável. Deu um grito e correu da cama para a porta, mas ela 
estava trancada e não conseguia abrir.

- Não sejas tão malcriada, Anigel. Eu posso te castigar novamente.

- O que você quer de mim? – ela gritou, desesperada, caindo no chão do 
quarto e segurando sua cabeça.

- Te quero por inteiro, Anigel. Quero um filho contigo.

- Um filho? – ela encarou-o, abobada.

- Sim. – ele se aproximou e segurou nas mãos dela, tirando-as da cabeça –
Normal para um casal.

Ela continuou o encarando, apavorada, e ele deu um suspiro resignado.

- Eu posso esperar mais um dia, Anigel. – ele se levantou, dando um 
pequeno sorriso – Se tu não aceitares, eu terei que agir por conta. E isso não seria 
algo bom para ti, estou certo?

Ele segurou as mãos dela delicadamente e levantou-a, colocando-a na cama. 
Colocou a coberta em cima dela e deu um leve beijo em sua testa.

- Durma com os anjos, Anigel.

E tudo escureceu.

***



Os testes foram feitos com sucesso e o resultado fora mais do que o 
esperado. Merus havia controlado o curandeiro de uma forma que sua memória foi 
apagada, ao mesmo tempo em que ele comandava cada parte do corpo dele. 
Aquilo parecia Imperius, mas os especialistas estavam preocupados demais. Nunca 
havia visto um controle tão grande sobre alguém.

Sem compreender muito bem, Harry e Paul conversaram com o curandeiro 
sobre o tipo de feitiço que faria isso, mas ele disse não conhecer nada parecido, 
mas como ele mesmo era o paciente, iria estudar mais a fundo e prometeu ficar no 
Ministério até que aquilo se resolvesse.

Apesar de tudo isso, porém, eles não conseguiram nenhuma pista sobre o 
paradeiro de Anigel. Merus não pediria resgate também, o que deixava Harry cada 
hora mais agoniado. O que aquele maluco estaria fazendo com ela?

Ao chegar a sua casa naquela noite, seu coração se apertou e ele começou a 
chorar. Lembrou-se de Ginny e o quão terrível fora chegar a sua antiga casa e 
encontra-la morta. O quão culpado ele se sentira na ocasião. Ele deveria estar em 
casa, mas tivera um contratempo no Ministério e se atrasara. E aquilo custara a 
vida de sua primeira esposa. Seria aquele descuido de deixar Anigel ir somente 
com Hermione provar o vestido sua próxima culpa? Seria aquele também o destino 
de Anigel? 

***

Anigel abriu os olhos ao sentir o calor do sol bater neles. As janelas do seu 
quarto estavam abertas e alguém andava de um lado para o outro nele. Sem 
compreender, levantou-se um pouco e percebeu que era sua mãe, organizando o 
quarto com sua varinha em mãos. Ficou um pouco ali, observando-a. Como ela era 
bonita. Seus longos cabelos loiros caíam com leveza pelas suas costas enquanto ela 
movimentava a varinha em gestos leves, observando tudo com seus olhos verdes.

De repente, porém, algo começou a escorrer de seu pescoço. Era sangue. 
Litros e litros de sangue jorrando por debaixo de seus longos cabelos loiros. 

- Mamãe? – ela falou, sua voz saindo em um sussurro.

- Sim? – ela virou-se e Anigel gritou.



Seu rosto era um cadáver. Apenas ossos e sangue. Fechou os olhos, 
horrorizada, ainda gritando, quando percebeu que sua mãe a chamava.

- Anigel, o que foi?

Ela abriu os olhos e encarou sua mãe, que parecia preocupada.

- O que houve?

- Pesadelo. – ela falou, ainda encarando a mãe.

Aquilo havia sido tão real que Anigel sentiu suas entranhas revirarem.

- Levante-se e vá tomar café. Seu noivo já desceu há horas.

Anigel concordou com um aceno e foi até o banheiro para trocar de roupa. 
Seus olhos passaram pelo espelho, mas não quis olhar para seu rosto sujo pela
manhã. Só jogou uma água no rosto, escovou os dentes e tirou o pijama, descendo 
as escadas.

Merus estava lendo um jornal, mas assim que a viu, ele o dobrou e lançou 
lhe um sorriso.

- Está tudo bem?

- Sim. – ela resmungou, sentando-se a mesa.

Assim que ela começou a comer, porém, ele sentou-se ao lado dela e ficou a 
encarando. Sem saber o que fazer e sentindo o pânico percorrer lhe as veias, ela 
continuou olhando para comida em seu prato.

- Queres passear no jardim comigo, Anigel?

Ela apenas o encarou, sem saber o que fazer. Toda vez que ele falava, seu 
corpo se retesava. Assim que terminou de comer, porém, ele não esperou que ela 
respondesse. Puxou-a pelo braço gentilmente e levou-a porta afora. O jardim 
estava como sempre, bem cuidado e colorido. Merus começara a falar sobre o 
casamento deles, em como ele pensava em colocar as flores e o que ela achava de 
colocar o arco no jardim. Anigel apenas acenava, concordando, sem saber o que 



fazer. Queria voltar para dentro de casa e ficar com seus pais e seu pequeno irmão. 
Ficar a sós com aquele homem a deixava sem ação.



Capítulo 24 – O filho querido

Paul estava olhando a mansão Nottinghan com certo desespero. Entrara lá 
dentro e vasculhara cada canto, ciente de que seu irmão estivera ali. O que ele 
estava procurando? Tudo havia sido vendido ou retirado da casa e não havia nada 
ali que pudesse interessar aquele homem a não ser cômodos vazios. 

Ele estava com medo. Não tinha certeza do porque, mas não queria assustar 
Harry mais do que ele já estava. A obsessão do seu irmão era muito forte e vinha 
de muitos anos. Depois de tudo o que ele fizera, ele não tinha ideia do que poderia 
acontecer com Anigel. Ou do que Anigel poderia fazer a si mesma ao ver que não 
teria como escapar.

O curandeiro havia o procurado pela manhã. Ele disse que havia estudado 
alguma coisa sobre aquele tipo de feitiço há algum tempo, mas nunca havia visto 
algo daquela forma. Juntamente com alguns especialistas do Ministério, eles 
chegaram a conclusão que, além de sua memória ser apagada, algo havia sido 
inserido em sua mente: o rosto de Paul como o culpado. 

Tirando os pensamentos negativos da cabeça, ele viu um jornal velho jogado 
no chão e de repente teve um vislumbre. Há alguns dias, quando Merus havia 
passado pelas casas, lera em um jornal trouxa sobre sua aparição. Apesar de não 
compreender muito bem naquela hora, naquele momento ele decidiu vasculhar os 
jornais dos trouxas das últimas semanas. Quem sabe haveria uma informação que 
pudesse ajuda-lo a encontrar Anigel, antes que fosse tarde demais?

***

À noite, Anigel colocou seu irmão novamente na cama e deu boa noite para 
seus pais. Estava sentindo-se bem naquela situação. Ter seus pais de volta era algo 
que ela não acreditava ser possível.

Quando abriu a porta do seu quarto, porém, sua felicidade se esvaiu e a 
tensão tomou conta do seu corpo. Não conseguia sentir-se bem perto de Merus. Ele 
estava ali, deitado na cama e lendo um livro tranquilamente, com toda a certeza 
esperando por ela.

- Venha deitar, Anigel.

Ela acenou com a cabeça e correu para o banheiro. O que ela faria?



- Está tudo bem contigo? – a voz dele perguntou lá do quarto.

- Sim – ela conseguiu resmungar – Eu já vou.

Assim que terminou de escovar os dentes e tomar um banho, já não sabia o 
que fazer para enrolar no banheiro e decidiu enfrentar o homem. No momento em 
que saiu do banheiro, porém, Merus estava de pé esperando-a.

- Tu demoraste tanto por quê?

- Eu estava tomando banho. – ela murmurou, sem saber o que falar.

- E eu estava te esperando. Acha que sou idiota? – ele grunhiu, se 
aproximando dela em dois passos e segurando-a pelo ombro.

- Nã-não. – ela conseguiu dizer, mesmo tremendo de pavor.

Ele puxou-a rispidamente e começou a beijá-la. Sem saber o que fazer, ela 
ficou parada, enquanto o homem a puxava mais para si e tentava a todo custo tirar 
sua roupa. Quando ele conseguiu abrir um rasgo em seu pijama, ela o empurrou. 
Ele cambaleou um pouco para trás, parecendo não acreditar no que ela fizera e 
avançou.

Anigel agiu por instinto e socou Merus no rosto.

O homem ficou parado alguns instantes, ainda a encarando incrédulo e seus 
olhos se tornaram insanos. 

- Tu pediste isso! – ele grunhiu e tirou a varinha do casaco – Crucius!

Ela se perdeu em dor. Caiu no chão, gritando, enquanto o homem se 
aproximava dela e lhe dava repetidos pontapés nas costelas, pernas e costas. Ele 
levantava a varinha por alguns segundos antes de recomeçar a tortura e voltava a 
bater nela. Anigel, enfim, desmaiou.

***

Harry chegou ao QG dos aurores naquela manhã e encontrou Paul, 
andando de um lado para o outro. 



- O que aconteceu?

- Eu ainda pesquisando algumas coisas a respeito do que o curandeiro disse. 
– ele disse, encarando Harry profundamente – O homem pode realmente não saber 
o que aconteceu, mas eu lembrei...

Ele suspirou profundamente e Harry se desesperou.

- Se você tem alguma pista, Paul, fale!

- Não é uma pista, Harry. É algo que pode explicar algumas coisas. Eu e 
Anigel estávamos tendo sonhos e aparições, certo? – ele disse, voltando a caminhar 
de um lado para o outro na sala – Eu sonhei várias vezes com ele me dizendo que 
logo voltaríamos para casa e suas aparições eram muito reais... E se todas as 
aparições fossem reais, Harry?

- Mas... eu nunca via quando Anigel mostrava! Se fossem reais elas-

- Você não compreendeu! – ele cortou Harry, fechando os punhos de raiva –
E se, o que nós víamos, somente nós poderíamos ver pela nossa conexão com ele? 
Compreende? Não era somente Anigel que via... eu também via. E muitas vezes 
era como se eu estivesse em um sonho, vendo o sonho dos outros. 

Ao ver o rosto espantado que Harry mostrava naquele momento, Paul 
aproximou-se da mesa.

- E se eu estivesse vendo os sonhos e as aparições somente pela minha 
conexão com ele e não porque ele queria que eu visse? E se era ele que manipulava 
tudo isso, para parecer que Anigel estava ficando louca?

- Se isso for verdade, não vai fazer diferença agora, Paul! – Harry respirou 
fundo e encarou o homem – Ela está presa em algum lugar com aquele maníaco!

- Esse é o meu ponto, Harry! Eu não deveria ver seus sonhos e pelo jeito ele 
não percebeu que eu tinha acesso. E então, quando cheguei a essa conclusão, eu me 
lembrei do que ele disse em vários pesadelos: estamos voltando para casa, Anigel.

- Casa... mas que casa?



- Eu pesquisei em alguns jornais trouxas notícias diferentes desde que 
Merus fugiu. Ele estava rondando algumas casas e nós achamos que era porque ele 
estava procurando Anigel. Mas e se ele estivesse procurando um lugar onde 
escondê-la? Ainda não encontrei nada demais, mas toda vez que ele apareceu em 
alguma das casas, uma notícia esquisita sobre roubos com a porta fechada e 
desaparecimentos ou qualquer coisa estranha está vinculada. 

Harry travou instantaneamente.

- Eu chequei apenas a mansão dos Nottinghan e está vazia. – ele disse, ao 
ver a feição de Harry.

- Eu vou chamar os aurores e procurar nas outras localidades. Você procure 
mais notícias. – ele levantou-se num pulo e correu para a porta, mas antes de sair 
voltou-se para o homem – Continue procurando. Qualquer coisa sabe como me 
achar.

***

Ao acordar, Anigel sentiu uma dor extrema em seu braço esquerdo. Assim 
que tentou levantar, descobriu que ele estava envolto em uma tala. Sentia seu
corpo todo dolorido e seu rosto inchado, mas não lembrava muito bem do que 
acontecera. Até o momento que olhou para frente e viu Merus de costas para ela na 
frente da janela. Toda a tortura da noite anterior voltara com o terror da lembrança.

- Desculpe pela tala mal feita. – ele falou, sem se virar para ela – Tu caíste da 
escada ontem e não pude fazer muito por ti.

Sentindo o pânico dominá-la, ela segurou o braço com a tala sem conseguir 
falar.

- Eu trouxe um presente para ti. – ele disse e ela percebeu que ele segurava 
alguma coisa nos braços.

No momento em que ele se virou, Anigel abriu a boca, em choque. No seu 
colo, um pequeno bebê dormia, envolto em cobertores. 

- O que significa isso? – ela perguntou, assim que sua voz resolveu sair.



- Ora, muito simples. Pedi-te um filho e tu não me destes. Então peguei um 
para nós.

- Pe... pegou? – ela ainda o encarava, sem compreender.

- Sim. Há uma vila trouxa aqui em frente de casa. E eu peguei esse lindo 
menino! Tem seus olhos, Anigel. Olhe! – ele colocou o bebê no colo dela e o 
pequeno abriu os olhinhos verdes, a encarando silenciosamente.

- Mas... esse bebê tem uma mãe! – ela falou, olhando para o bebê que 
começara a mexer as mãozinhas gorduchas.

- Sim, Anigel. Tu és a mãe dele! – ele deu um grande sorriso.

- Não posso fazer isso! – ela tentou devolver a criança para ele, mas com o 
braço envolto em uma tala e o bebê no outro, não conseguiu.

- Tu podes, Anigel! – ele grunhiu, aproximando-se dela com uma fúria no 
olhar – Tu não quiseste me dar um filho, portanto esse será teu!

Anigel encarou o bebê e sentiu seu estomago apertar. Ele fora até aquele 
ponto para obriga-la. Ele sabia que ela nunca deixaria a criança ali sabendo que sua 
mãe estava desesperada atrás do bebê.

- Devolva essa criança. – ela disse, encarando o homem e forçando-se a ter 
coragem – Eu terei um filho com você.

Merus encarou-a, parecendo desconfiado, mas ele logo se aproximou dela e 
deu lhe um beijo na boca.

- Ah, meu amor! Tu me deixas tão feliz! – ele pegou o bebê no colo e 
levantou-se – Então devolverei essa criança para sua mãe! – ele estava na porta 
quando parou e virou-se, voltando e se sentando do lado dela na cama – Anigel, 
tenho que lhe informar. – ele deu um sorriso para o bebê, que tentava pegar seus 
cabelos – Se tu não cumprires essa promessa... – ele segurou o rosto dela com uma 
mão, fazendo com que ela o encarasse – Tu vais comigo até a casa dessa criança. E 
lá, eu irei matar esse lindo bebê na frente de sua mãe, enquanto você vai assistir. E 
será somente sua culpa.



Anigel assentiu, sentindo suas entranhas revirarem. Viu quando Merus saiu 
do quarto e levantou-se, esperando ele sair pela porta da frente. Logo depois, viu o 
homem passar pelo portão para levar a criança até a vila. Quando percebeu, estava 
no chão, as lágrimas rolando com tanta intensidade por seu rosto que não 
conseguia enxergar direito. Piscou um pouco ao olhar para a janela e então pode 
ver. Grades. Ela não havia reparado que sua janela estava cheia de grades. 
Levantou-se, estranhando e viu a porta. Era uma porta comum, mas junto dela 
havia uma porta de metal feita de grades. 

Sem compreender muito bem, correu até a o corredor. 

- Anigel! – a voz de sua mãe a chamou, e ela virou-se para vê-la.

Ela sentiu a bílis subir pela sua garganta. O que estava na frente dela não era 
sua mãe. Era um esqueleto vestido com roupas. O oco onde ficariam os olhos 
estava fixo nela, como se realmente estivesse a olhando.

- Algum problema? – falou o esqueleto com um movimento do maxilar.

E então pode reparar. A casa estava imunda. Poeira marrom cobria todo o 
corredor. Os quadros, que ela estava vendo tão bonitos, estavam cheios de poeira. 
E, de repente, como veio aquilo tudo se foi. Tudo estava bonito como antes, 
perfeitamente organizado. Olhou para trás e viu sua mãe, mas dessa vez ela não 
era um esqueleto.

- Estás se sentindo bem? 

Merus estava no topo da escada, encarando-a com preocupação.

- Sim. – ela falou, fazendo o possível para parecer serena. – Eu estava 
descendo para tomar café. Me acompanha?

Deliciado com o convite dela, Merus segurou seu braço direito gentilmente e 
os dois desceram as escadas. Anigel olhou para trás e novamente viu os quadros 
bonitos piscando: ora bonitos, ora cheios de poeira.



Capítulo 25 – A quebra

Harry já havia voltado de sua busca e havia avisado Paul de que fora 
infrutífera. Anigel não estava em nenhum daqueles endereços onde Merus passara. 
Paul ainda estava lendo e a noite já estava chegando. Já estava cansado de tanto ler 
quando finalmente encontrara alguma coisa.

Havia uma pequena nota sobre a casa onde os Paquet moravam. Ali dizia 
que os antigos moradores havia colocado a casa a venda há algumas semanas 
graças a um roubo. Pelo que dizia a matéria, os donos haviam se assustado com a 
tentativa de assalto e teriam se mudado instantaneamente. 

Poderia ser uma coincidência, mas eles teriam que tentar. Já eram seis horas 
da tarde. Eles precisavam se apressar.

***

Anigel passara o dia inteiro passeando pela casa. Já estava conseguindo ver 
além da beleza de tudo. Percebera que a casa inteira estava rodeada de grades e 
alarmes. O jardim estava destruído, com a grama alta. Tudo era cheio de pó, menos 
o quarto dela e a cozinha. Aqueles eram os únicos ambientes limpos e organizados 
da casa, e também os dois ambientes mais seguros que ela encontrara. 

Deu uma passada na biblioteca e pode notar que ali também havia grades 
nas janelas e elas não pareciam ter sido instaladas há muito tempo. Sentiu a 
aproximação de alguém e pegou o primeiro livro que viu, fingindo-se de 
interessada. Não conseguia olhar para seus pais ou seu pequeno irmão desde que 
começara a ver a casa diferente. Eles viravam esqueletos.

- O que estás fazendo?

Respirando fundo, ela virou-se e tentou abrir um sorriso.

- Estou lendo. – ela mostrou o livro – Estava me sentindo entediada.

- E o braço, como está?

- Bem melhor depois que você o curou. Obrigada.



Ele se aproximou dela e ela segurou o instinto de correr. Estava tão próximo 
de seu rosto que ela pode perceber o quanto Azkaban havia tirado a sanidade de 
seu corpo. Estava mais magro e com olheiras, e seu olhar mais profundo, como se 
algo a mais houvesse se perdido em sua estadia na prisão. Tocando sua face com 
suavidade, Merus lançou lhe um sorriso e a beijou. Respirando fundo e tentando 
conter a onda de pânico que a invadiu, ela correspondeu ao beijo, fingindo que 
também estava gostando.

- Tu estás sendo uma perfeita esposa, Anigel. – ele falou, no momento em 
que parou de beijá-la – Finalmente compreendeu que me amas?

- Sim – ela falou, tentando sorrir ao invés de simplesmente mostrar os 
dentes.

- Que bom! – ele se afastou um pouco, parecendo muito contente – Assim 
nosso filho crescerá em um ambiente feliz. Faremos nosso filho essa noite, Anigel! 
– ele se aproximou dela novamente – Mal posso esperar para vê-la grávida!

- Eu também. – ela resmungou, tentando fazer aquilo parecer feliz.

- Então nos vemos no jantar. Te arrumes bem, Anigel.

- Ficarei linda. – ela disse enquanto ele saia e, no momento em que pisou 
fora da biblioteca, ela sentou-se na cadeira empoeirada. 

Ela conseguia naquele momento lembrar-se de tudo o que acontecera. Mas 
como os pais dela apareceram ali? O que eram aqueles esqueletos? E então, 
lembrou-se de Harry e sua visão ficou turva. Estava chorando. Não conseguiria dar 
um filho para Merus. Jamais deixaria que aquilo acontecesse. Ela já havia decidido. 
Antes que ele pudesse encostar nela novamente, iria se matar. Se ele não conseguia 
mata-la, faria aquele pequeno serviço para ele.

***

Apesar de a casa dos Paquet ser na França, não muito longe de Londres,
Harry sabia que não poderia aparatar. Os aurores de Paris haviam sido avisados e 
iriam ficar rondando a casa, para ver se havia algum movimento, mas ele precisava 
chegar logo lá. Sentia dentro do peito uma angústia sem sentido, como se Anigel 
estivesse tentando lhe dizer algo. Se ela realmente estava lá, ele não conseguia nem 
imaginar que tipo de torturas ela estava sofrendo naquela casa.



Paul aproximou-se dele com a vassoura e vários aurores subiram ao céu 
com os dois. Já passava das sete horas da noite quando eles saíram de Londres e só 
conseguiriam chegar a Paris dali uma hora.

***

A mesa de jantar estava arrumada e organizada de uma maneira exemplar. 
Seus pais e Karl (que volta e meia se transformavam em esqueletos) haviam 
deixado ela e Merus a sós para seu jantar romântico. Merus estava parecendo 
muito feliz com Anigel arrumada e tão solícita. E ela estava cada vez mais 
estranhando aquilo tudo.

Enquanto comia, seus pensamentos voaram para alguns dias atrás (na 
verdade, pareciam meses atrás) e percebeu que algo estava errado. Aquilo tudo era 
muito estranho. Lembrava-se perfeitamente de ficar presa na cela com seu vestido 
de noiva e então, quando Merus a trouxe para cima, viu seus pais novamente. Ela 
sentira o toque deles, cheiro e tudo mais o que se lembrava. Então porque eles 
estavam se transformando em esqueletos? 

Merus falava sobre como queria que seu filho se chamasse e ela apenas 
acenava, sorrindo. Por alguma razão, estava tranquila. Sabia que não deixaria que 
ele a tocasse. Só precisava encontrar um meio de se matar antes que aquilo 
acontecesse. Ficou imaginando se as facas da cozinha seriam afiadas o suficiente 
para mata-la... E então se lembrou de algo que seu pai mostrara a ela antes de 
morrer. Pediu licença a Merus, dizendo que iria passar no banheiro retocar a 
maquiagem. Ele não pareceu se importar, e disse que a esperaria ali. Olhou para o 
relógio e deu um sorriso. Eram oito e meia da noite.

***

Assim que chegaram ao perímetro de Paris, Harry, Paul e os outros aurores 
foram recebidos pelo chefe dos aurores da cidade.

- Bem vindos. – ele disse, sem sotaque algum. – Meu nome é Jean Luhien.

- Luhien, eu sou Harry Potter. – ele apertou a mão do homem e começaram 
a caminhar – Alguma informação? – perguntou, caminhando ao lado do homem 
apressadamente.



- Meus aurores acabaram de me informar que a casa parece vazia. Mas está 
carregada de magia e feitiços de proteção, algo que com certeza não parece ser 
coisa de trouxas. Nossos melhores homens estão tentando retirar alguns feitiços 
aos poucos para que, se o comensal estiver ali, não perceba o que está acontecendo 
até ser tarde demais.

- E... Anigel? – resmungou Paul, mais próximo do homem.

- Ainda não conseguimos visualizá-la, mas assim que tirarmos os feitiços, 
poderemos ter certeza.

E, sem falar mais nada, todos seguiram o chefe dos aurores de Paris até o 
ponto onde poderiam aparatar. Paul olhou para o relógio e suspirou: oito e meia.

***

Anigel subiu as escadas rapidamente e correu até o quarto dos pais. Merus 
não iria estranhar esse comportamento, já que suas maquiagens estavam em seu 
quarto. Abriu a porta de carvalho e encarou o quarto com certo pesar. A cama de 
dossel azul estava muito empoeirada e não parecia ser mexida por pelo menos 
alguns meses. O guarda roupas estava da mesma forma que antes e ela abriu a 
última porta dele, abaixando-se e abrindo a última gaveta. Ela não havia retirado 
nada da casa, mas era muito estranho que os trouxas que moraram ali não haviam
mexido em nada. Tudo parecia da mesma forma que ela deixara, cinco anos atrás. 

Abriu a gaveta e ali estava: uma arma trouxa. Seu pai mostrara para ela 
aquilo pouco antes de morrer. Disse que, mesmo que não tivesse varinha, aquilo 
poderia ser usado para matar. Ele parecia saber que algo estava para acontecer e 
pensando naquilo, Anigel sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto. Eles sabiam 
que iam morrer. Mas como poderiam estar ali, todos aqueles dias?

Guardou a arma em sua bolsa, que ela estava usando desde o começo da 
noite e aproximou-se da cama de seus pais. Parecia que eles estavam deitados, 
dormindo. Lentamente, ela chegou mais perto e olhou o que estava debaixo das 
cobertas. Ali estavam os esqueletos com roupas. O cheiro lembrava terra podre e 
carniça, mas ela não lembrava daquele cheiro quando os via andando na casa. Ia se 
virar para sair, quando percebeu que havia algo no pescoço de sua mãe. 
Aproximando-se lentamente, ela olhou para o pequeno colar de ouro, um pequeno 
filete com um pingente de um menino e uma menina.



Horrorizada, ela se afastou, sentindo todo o jantar querer voltar de seu 
estomago. Aqueles eram... aqueles eram os corpos de seus pais.  Rapidamente virou-
se e fechou a porta do quarto, descendo as escadas o mais rápido que pode. Aquilo 
estava começando a formar uma ideia em sua cabeça, mas não conseguia ter muita 
certeza. Se realmente fosse o que estava pensando, seria horrível demais.

Assim que voltou a sala de jantar, tentou encarar Merus com um sorriso e 
sentou-se ao seu lado.

- Eu estava pensando em dar uma volta nos jardins. – ela segurou a mão 
dele e o puxou – Vamos tornar essa noite mais romântica do que já está.

- Anigel... – ele puxou-a e a abraçou, feliz – Tu és perfeita.

- Eu estava pensando... – ela falou, encarando-o nos olhos enquanto 
caminhavam juntos – Estou me sentindo meio estranha.

- Estranha? Como assim?

- Não sei! – ela falou, fingindo-se de desentendida – Estou vendo algumas 
coisas estranhas, meu amor... – ela parou no corredor e o encarou – Meus pais às
vezes se transformam em esqueletos.

- Oh, meu amor! Está nervosa! É por isso! – ele segurou o rosto dela e beijou 
lhe a testa – Se quiser eu posso chamar um curandeiro para vê-la.

- Claro! Eu consultei com um anteriormente e ele me deu pílulas muito boas. 
Resolviam tudo! – ela deu um sorriso – Sabe onde estão minhas pílulas?

- Aquelas? – ele deu um sorriso maior e ela sentiu o quão perto estava.

- Sim... eu sei que elas me fazem bem. Parece que...- ela parou de falar 
abruptamente com a compreensão que a invadiu – Parece que abrem minha mente.

- Sim, meu amor. – ele deu um sorriso aterrorizante – É isso mesmo que elas 
fazem! Deixam tua mente aberta para que eu possa ajuda-la com o que precisa! –
ele abraçou-a novamente e puxou-a, voltando a caminhar. – Agora vamos passear 
e depois, iremos ao nosso canto. Hoje não vais precisar dessas pílulas.



Anigel continuou caminhando ao lado dele até a porta de entrada. Sua 
mente trabalhava furiosamente, ligando todos os fatos e relembrando tudo aquilo 
que havia sido esquecido. Ela havia sido enfeitiçada. Aquilo só podia ser um 
feitiço. Mas como se livrar dele?

***

A casa parecia deserta. Alguns aurores estavam quebrando os feitiços mais 
poderosos, mas nada parecia acontecer. Harry aproximou-se de Luhien, 
preocupado.

- E se eles não conseguirem tirar esses feitiços?

- O problema não é o feitiço, Sr. Potter. Há algo maior ali.

- Maior? – murmurou Paul, encarando Luhien.

- Algo parece estritamente conectado a alguém ali dentro. E isso não somos 
nós que podemos quebrar, só alguém de dentro pode. Enquanto isso, estamos 
fazendo o possível.

Paul olhou entre os portões e pareceu ver duas sombras ali. Forçou sua 
mente a se conectar de novo com Merus e tudo se abriu. A casa estava toda acesa. 
Anigel estava caminhando na direção dele e acenou, parecendo ver algo além dele 
e ele ficou chocado ao ver como ela estava. Seu rosto estava bem inchado e cheio 
de hematomas, e seus braços finos estavam tão roxos quanto seu rosto. Sem 
compreender muito bem, viu quando ela tirou uma arma da pequena bolsa que 
carregava e chamou por Merus, que estava ali com os olhos fechados. Assim que 
abriu os olhos, porém, Paul sentiu a fúria do comensal subir e ele viu Anigel 
colocar a arma na cabeça e puxar o gatilho.

- Anigel! – ele gritou, desesperado, conseguindo abrir os portões com um 
aceno de sua varinha.

***

Anigel e Merus alcançaram o jardim sujo e mal cuidado. Ela podia ver os 
portões e eles não eram da forma como antes: estavam mais protegidos e ela podia 
sentir a aura dos feitiços mesmo não estando tão perto quanto antes. Segurou a 
bolsa com mais afinco e parou, dando um sorriso para Merus.



- Eu tenho uma surpresa para você! – ela disse, tentando lhe lançar um olhar 
sedutor – Feche os olhos, meu amor.

Ele pareceu não compreender, mas ao ver o olhar dela, fechou os olhos. 
Anigel respirou fundo e começou a caminhar para o lado dos portões, tirando a 
arma da bolsa. Pode ver que havia uma movimentação do lado de fora. Será que 
aquelas pessoas podiam vê-la? Tentou acenar, mas nada aconteceu. Então encarou 
Merus e pediu que ele abrisse os olhos.

Tudo passou em câmera lenta na mente de Anigel. Ela viu o comensal a 
principio não compreender o que ela estava fazendo, mas então ele viu a arma na 
mão dela e sacou a varinha. Antes que ele pudesse fazer qualquer coisa, porém, ela 
colocou a arma na cabeça e puxou o gatilho.

- Anigel! – ela ouviu o grito junto com o estampido, mas era tarde demais, 
ela já havia atirado.

Esperava qualquer coisa, menos sentir o chão como se tivesse sido jogada. 
Não parecia estar morta. Abriu os olhos e viu que algo se passava além de sua 
compreensão. Percebeu que havia outra pessoa do seu lado, caída e virou-se.

Paul estava sangrando. O tiro havia o acertado no ombro, mas até aquele 
momento ela não compreendera como aquilo era possível. A arma estava grudada 
em sua cabeça! Olhou para Merus e viu que o comensal a encarava furioso.

- Achas que pode conseguir morrer com algo trouxa, inútil? – ele deu uma 
risada e se aproximou dos dois, com a varinha levantada – Eu desviei a bala para 
meu querido irmão que entrava pelos portões! Pena que não acertei em algum 
lugar letal!

- Anigel... isso é uma ilusão! – Paul sussurrou, pegando sua varinha e 
entregando a ela – Quebre isso e os outros aurores poderão ver!

- Quebrar? – ela murmurou, mas Merus estava muito próximo dos dois.

- Tu me enganaste novamente, Anigel. Desta vez não serei bom contigo. 

- Quem me enganou foi você! – ela grunhiu, levantando-se e lançando um 
feitiço no homem, que conseguiu se desviar por pouco – Isso tudo não existe! 



- É claro que existe, Anigel! – ele falou, seus olhos saltando do rosto –
Dentro da sua mente, tudo é possível! Tu esperavas por isso! Eu lhe dei o que mais 
desejava! Ver teus pais novamente! – ele lançou um feitiço nela, mas passou longe 
– E é assim que tu me agradeces?

- Eu deveria agradecer por você me machucar? – ela grunhiu, sentindo toda 
a ilusão tremer a sua volta.

A casa parecia tremer. Todo o jardim brilhava e, pela porta, os três 
esqueletos passaram, juntando-se a Merus.

- Isso não foi muito bonito de tua parte, Anigel! – ele grunhiu, encarando-a 
com fúria – Retira o que tu disseste!

- Você pegou os corpos da minha família para auxiliar na ilusão... – ela 
disse, compreendendo o que tinha que fazer para quebrar a ilusão. – E agora eu a 
quebro!

Sem pensar duas vezes, lançou um feitiço em cada esqueleto, fazendo-os 
voar.



Capítulo 26 – Saiba com quem você vai casar

O chão tremeu com o impacto e Anigel caiu no chão. Percebeu que Merus 
também caíra, e segurou a varinha de Paul firmemente. Precisava prendê-lo antes 
que ele fugisse. Movimentou-se o mais rápido que conseguia com o tremor e
olhava fixo para o comensal, pensando em tudo o que acontecera. Ele havia feito 
com que tivesse os pesadelos e visse sua imagem o tempo todo. Ele queria que ela 
parecesse louca. O curandeiro havia lhe dado pílulas que abriam sua mente a 
ataques, o que possibilitou o homem a entrar em sua mente com facilidade e 
buscar informações sobre seus pais.

Quando estava quase o alcançando, porém, algo que parecia ser uma chuva 
de feitiços choveu sobre o homem e logo ele sumiu. Olhou para a casa e viu que lá 
dentro da sala alguém estava lutando com o comensal. Conseguindo se colocar em 
pé, correu até lá, com a varinha de Paul nas mãos e percebeu que Merus e Harry 
duelavam ferozmente, sem nem piscar.

- Sentes falta de tua primeira esposa, Potter e agora resolveu roubar a 
minha? – o comensal falou, lançando um sorriso maldoso para ele.

- Ela não é sua! – ele grunhiu, revoltado.

- Sua esposa está bem ali, Potter... veja! – ele apontou com a cabeça para a 
porta da casa.

Anigel estava do lado de fora e pode ver: o corpo de sua mãe se levantava 
vagarosamente, como se fios invisíveis o manipulassem. Seu estomago revirou, 
mas viu Harry travar e, por um momento, pode ver uma mulher de longos cabelos 
ruivos se materializar onde o esqueleto de sua mãe estava.

- Não! – ela gritou e correu até Harry.

Merus aproveitou a distração e lançou um feitiço no homem, mas Anigel se 
colocou na frente e recebeu todo o impacto.

O sangue jorrou a sua frente. Petrificada, ela viu que tudo aquilo era seu. 

Harry a segurou, horrorizado, e Merus aproveitou para trancar a porta. Ela 
ainda pode ver que vários aurores conseguiram passar pelos feitiços do portão e 



tentavam alcança-los, mas não chegaram a tempo. A porta se fechou num estrondo 
e eles podiam ouvir o barulho dos feitiços que ricocheteavam lá fora.

- Anigel! – ele sussurrou, segurando-a e tentando estancar o sangue com a 
varinha.

- Tu não me amas, não é, Anigel? – Merus disse, aproximando-se dos dois 
com a varinha levantada.

Harry estava no chão, apoiando-a nos braços. Anigel sentia que seu peito 
ardia com os cortes profundos que o feitiço causara. Reunindo suas forças, ela 
encarou Harry e deu um sorriso.

- Eu estou bem. – e, sem deixar que ele fizesse nada, ela rolou para o lado e 
lançou um feitiço no comensal.

Assim que parou de girar, porém, sentiu que a dor crescia a cada instante no 
seu peito. Sem querer olhar para o estrago, ela viu que Harry e Merus duelavam, 
mas a cada pouco Merus olhava para ela com fúria.

- Você não vai encostar mais nela! – gritou Harry, lançando um feitiço que 
fez com que Merus voasse para as escadarias e caísse rolando.

- Ela é MINHA! – o comensal gritou, levantando-se agilmente – E NUNCA 
SERÁ TUA! AVADA KEDAVRA!

O feitiço veio na direção dela, mas Harry jogou um dos quadros da sala na 
frente do feitiço, fazendo com que o quadro explodisse.

- Eu sempre achei que nunca precisaria romper minha alma por um 
comensal! – Harry grunhiu, lançando outro feitiço e acertando o comensal em 
cheio, o que fez com que ele caísse do outro lado da sala – Mas eu farei isso, pela 
Anigel, por Ginny e todos aqueles que você destruiu!

Anigel sentiu a varinha de Paul ser arrancada de sua mão e então ouviu:

- AVADA KEDAVRA!



Ela viu o feitiço atingir Merus no peito e ele simplesmente caiu para o lado, 
imóvel, com os olhos abertos. Anigel olhou para Harry, que não encarava o 
comensal, mas sim alguém do lado dela.

- Paul? – perguntou Harry, abobado.

O homem estava com a cabeça abaixada e a varinha ainda levantada. Seu 
ombro ainda sangrava, mas ele não parecia notar. Respirava profundamente, 
parecendo arrasado.

- Eu não podia deixar que você fizesse isso, Harry. – falou ele, levantando a 
cabeça e mostrando o rosto lavado de lágrimas – Você não merecia mais isso na 
sua vida.

- Eu... – Harry resmungou, mas parou ao olhar para Anigel.

Ela sabia que estava sangrando horrores desde que levara o feitiço, mas a 
adrenalina estava tão forte em seu corpo que não havia notado. Naquele momento, 
porém, sua fraqueza venceu e ela estava sentindo-se muito tonta.

- Céus! – exclamou Paul, correndo para o lado de fora.

- Calma, Anigel. Você vai ficar bem.

- Ele morreu mesmo? – ela sussurrou, vendo estrelas no teto da casa.

- Sim. Está morto.

Ela deu um pequeno sorriso e deitou no colo de Harry, fechando os olhos.

***

O cemitério estava vazio, obviamente. Ninguém iria ao enterro de um 
comensal como Merus, a não ser as duas pessoas que estavam ali, sentadas na 
grama e vendo o local onde o homem havia sido enterrado. Uma cadeira de rodas 
estava parada ao lado deles.

Anigel e Paul ficaram em silencio durante todo o processo. Ela não podia 
andar por algum tempo, pois as feridas do feitiço que Merus lançara nela foram 
muito profundas e qualquer movimento brusco poderia abri-las. Paul se 



recuperara na mesma noite da bala que recebera no ombro e ninguém mais estava 
ferido. Seus pais haviam sido reenterrados no dia seguinte, e ela fez questão de ir, 
mesmo que tivesse que levar todo o hospital com ela. 

Harry, porém, negou-se a acompanha-los. Apesar de tudo, mantinha firme 
sua posição de ódio contra o comensal, mas não se importou que Anigel fosse com 
Paul. Finalmente, depois do que pareciam horas, ela sentiu que o amigo a 
encarava.

- Não precisava ter vindo aqui, Anigel. Ele não merecia.

- Eu sei que não. – ela disse, suspirando – Mas eu amei um homem chamado 
Gustav, e, apesar de tudo, ele ainda estava ali. Só havia sido dominado por sua 
forma ensandecida. 

Paul deu uma risada e encarou novamente o local onde Merus estava 
enterrado. Anigel lembrou-se, então, de tudo o que se passara naqueles dias em 
que ficara no hospital. Eles haviam descoberto que quando Merus trouxe os corpos 
de seus pais para a casa e juntou isso as informações que havia na mente de 
Anigel, conseguira uma conexão muito forte, que fizera a ilusão se tornar perfeita. 
Ele só não contava que ela pudesse ver através da ilusão quando ele estava longe 
dali.

Chegaram a conclusão que os seis meses que o comensal passara em 
Azkaban serviram de treinamento para ele, usando mentes alheias para dominá-
las e deixa-las iludidas. Alguns relatos de prisioneiros próximos a cela do comensal 
diziam ver coisas diferentes e ter pesadelos recorrentes. Algo muito parecido com 
o que acontecera com Anigel. A diferença era que ela já havia tido uma conexão 
muito forte com Gustav, e isso facilitou para que Merus adentrasse em sua mente 
e, juntamente com as pílulas, ele conseguira acesso total. A ilusão de que sua casa 
estava como se lembrava e os corpos de sua família eram reais fora tão perfeita que 
ela começara a esquecer tudo o que havia passado. Se aquilo continuasse da forma 
como o comensal planejara, Anigel ficaria para sempre presa na ilusão.

A única coisa que ele não compreendia era que ela não o amava. Amara um 
fantasma e tentar aprisiona-la só fazia com que sua conexão com ela diminuísse. E 
foi assim que ela, aos poucos, e quando ele saía da casa, conseguia sair do transe e 
ver tudo como estava.

- No que está pensando?



Ela o encarou e deu um sorriso.

- Estava pensando no meu casamento.

- É mesmo! – ele aproximou-se, sorrindo – E quando vai ser mesmo?

- Daqui uns meses... quando eu estiver apta a entrar como noiva andando.

- Espero poder estar aqui para vê-la. – ele falou, segurando a mão dela.

- Obviamente que estará. Como eu vou casar sem meu padrinho?

Paul encarou-a meio abobado, sem saber o que fazer.

- Está... falando sério?

- Não, era brincadeira. – ela disse e começou a rir – Claro que é! Quem mais 
poderia ser meu padrinho além daquele que salvou minha vida tantas vezes? 
Aquele que meus pais deram a vida para proteger? Sabe, Paul, eu aprendi uma 
coisa importante: sempre saiba com quem você está pretendendo casar ou então 
tenha um padrinho poderoso.

Paul começou a rir e Anigel apontou para a cadeira.

- Vamos, então? Acho que Merus não precisa mais me ver. Agora ele 
pertence a outro lugar.

Sorrindo, Paul colocou Anigel na cadeira de rodas e os dois saíram do 
cemitério, conversando animadamente. Atrás deles, porém, a atmosfera em volta 
do túmulo ficou pesada. Quem passasse ali podia ouvir no vento uma voz raivosa,
que, se alguém prestasse atenção, ouviria:

“Tu és minha.”

Algum tempo depois...

O túmulo permanecia abandonado. Ninguém tinha vontade de cuidar do 
túmulo de um comensal, claro, mas esta não era a única razão. Por algum motivo, 
mesmo pessoas que não sabiam a quem ele pertencia, sentiam-se incomodadas 



quando próximas a tal lugar e se afastavam, sem vontade de sequer ler o nome 
escrito na lápide fria...

Da mesma forma que um prisioneiro condenado não precisa de fato saber o 
nome do homem que irá ligar a descarga elétrica que lhe tirará a vida, as pessoas 
não precisavam saber o nome da pessoa enterrada naquele local que parecia ser 
não assombrado, mas amaldiçoado. Amaldiçoado pelo cadáver que jazia naquela 
terra que deveria ser um solo sagrado. 

A paz que o cemitério parecia oferecer aos mortos não se estendia àquele 
túmulo e nada mudava este fato, era como se a própria natureza se recusasse a isto: 
as flores que às vezes cresciam na grama, próximas aos túmulos tal qual ofertas 
gentis da natureza aos que partiram não eram vistas ali. Nenhum animal se 
aproximava tampouco, sequer pássaros ou mesmo insetos. Enquanto seria comum 
ver teias de aranha junto à lápide esquecida, nem isto havia. O que quer que fosse 
que estava enterrado ali afastava os seres vivos de tal forma que era como se eles 
soubessem que havia algo errado com aquela sepultura... Ou com a pessoa ali 
enterrada. 

Qualquer pessoa que se aproximasse, por mais que tentasse negar mais tarde, 
sentiria que o ar próximo ao túmulo parecia pesado e abafado, como se parte do 
odor da decomposição do cadáver fosse forte o bastante para ser capaz de 
atravessar a terra até a superfície. Isto fazia alguns imaginarem o cadáver parado 
entre seu caixão e a superfície, aparentando ter, na verdade, falecido enquanto 
tentava escapar daquilo que deveria ser seu local de descanso eterno e tentando vir 
à superfície para buscar algo que acreditava lhe pertencer.

Algumas pessoas não diziam nada, mas poucas, de mente mais aberta, diriam 
que se alguém ficasse ali por muito tempo, suportando aquele ar pesado como o ar 
de uma câmera fechada durante anos, poderia jurar que, quando o vento soprava, 
conseguiria ouvir um murmúrio distante, que parecia vir de todos os lugares e ao 
mesmo tempo, de dentro da terra.

Uma voz masculina, baixa e desprovida de qualquer espécie de sanidade, que 
murmurava continuamente, em um tom monótono e obcecado... 

‘Anigel... Anigel...’


