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Acerto de Contas
Por Silvia Helena Penhalbel e Fábio M. Barreto

Uma história que por muito tempo ficou
esquecida, mas que merece vir à tona.
Preparem-se, pois a magia de Harry
Potter, mais uma vez, ganha as páginas
de uma emocionante história que
acontece entre os livros O Cálice de
Fogo e A Ordem da Fênix.

Fica o presente para você, minha
querida irmã de letras.
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E começa mais ou menos assim...

As últimas gotas de água ainda caiam das árvores no quintal dos Dursley. Um leve nevoeiro pairava
sobre a grama e os primeiros raios de sol indicavam que mais uma bela manhã começaria em Londres.
Muitas pessoas saiam para trabalhar, outras para suas caminhadas matinais, e achavam estranho que a
tempestade da noite anterior pudesse ter desaparecido por completo. Os mais supersticiosos,
principalmente os Banks, vizinhos de Válter e Petúnia, acreditavam que algo importante – ruim ou bom,
não sabiam explicar aos colegas – estava para acontecer.

Indiferente às preocupações dos vizinhos, ao atraso do taxista que quase arrastou a lata de lixo quando
fez uma curva muito fechada e ao constante mau-humor de seus tios, que a essa altura já estavam
acordados e, como de costume, pensando em mais maneiras de ignorá-lo, o jovem Harry Potter recebeu
um facho de luz quase angelical em seu rosto e despertou.

- Bom dia, Edwiges
A coruja branca e imponente em sua gaiola dourada piou e mexeu a cabeça num sinal de agrado a seu

dono.
Ainda bocejando e com o cabelo desarrumado, Harry se dirigiu ao toalete e começou a se arrumar.

Garotos da sua idade, aliás, garotos comuns de sua idade, costumam pensar nas travessuras do dia, no
futebol, na escola e no futuro. Bem, com Harry a coisa é diferente...

Seus pensamentos se perdem em meio a novos feitiços, nos amigos bruxos, nos tios trouxas que estão
no andar de baixo e, é claro, em sua grande paixão, o quadribol, o esporte predileto dos bruxos de todo
mundo. Escola? Sim, ele pensa na escola, afinal de contas precisava ler mais 1.000 páginas do avantajado
5000 Feitiços Eficazes Contra as Artes das Trevas e Outras Dicas, de Bartholomeu Domingos, um
famoso bruxo brasileiro, pois em breve começaria o ano letivo e o mais célebre aluno da Escola de Magia
e Bruxaria de Hogwarts não poderia deixar de estudar nas férias.

Como de costume, ninguém apareceu para chamá-lo para o café da manhã, isso se um pedaço de pão e
um copo d’água poderiam ser chamados de algo desse tipo. Como queria ficar em paz por mais um tempo,
Harry abriu seu alçapão e retirou alguns bolos que a Sra. Weasley (mãe de Rony, seu melhor amigo) havia
preparado e enviado para ele pelo correio coruja.

- É, Edwiges, lá vamos nós para mais um belo dia com os meus tios, mas um dia a menos para
voltarmos a Hogwarts.

A coruja abriu as grandes asas e mexeu a cabeça. Harry entendeu. Ela queria comida, já que com a
tempestade, não havia saído para caçar durante a noite.

Depois de dar um pedaço de bolo para Edwiges, o garoto deitou-se na cama e começou a ler. Quando
virou a cabeça, Harry deixou à mostra uma pequena cicatriz em sua testa, sua grande marca que lhe
conferia fama, mas também o levava ao triste momento da morte de seus pais e não o deixava se esquecer
de seu maior inimigo, Lorde Voldemort, o temido bruxo das trevas que, há 14 anos, tentou acabar com sua
vida.

Mas ele continuou a estudar, concentrado e descontraído. Como todo jovem bruxo faz quando gosta
realmente do que faz...

Harry escutou o barulho no andar de baixo e levantou-se da cama, deixando de lado o livro de feitiços
que estava lendo. A voz de tia Petúnia estava mais esganiçada do que de costume e o vozeirão de tio
Válter ecoava pela casa toda.

Chegou ao topo da escada de onde podia ver seus tios amontoados no canto da sala, segurando em
seus braços seu primo Duda, que tremia como uma vara verde.

Evidentemente havia mais alguém na sala, alguém que não era bem-vindo.
Harry escutou uma voz suave mas que falava em um tom claro de ironia.
- Ah, Petúnia, você continua igualzinha, não, igualzinha não, você conseguiu não sei como, ficar

mais feia e antipática do que antes.
- Como ousa falar assim com minha esposa sua....sua bruxa nojenta!
Ela riu.
- Sim eu sou uma bruxa, com muito orgulho, e você o que é? Um trouxa imbecil, um fracassado,

um inútil...
- Cale a boca e saia já da minha casa! Eu sempre disse que você não era boa companhia para minha

irmã!
A voz estridente de tia Petúnia chegou a doer nos ouvidos de Harry. Ele desceu alguns degraus para
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ampliar sua visão da sala. Estava curioso para saber quem teria aparecido na casa de seus tios daquele
jeito. Não se recordava de ninguém com aquela voz. Desceu devagar um, dois, três degraus. No quarto,
seus olhos se fixaram na mulher mais bonita que ele já vira em sua vida. Era uma bruxa sem sombra de
dúvida. Vestia-se como todos os bruxos que Harry conhecia e seus olhos muito azuis tinham aquele
magnetismo inexplicável que ele vira apenas nos olhar de Dumbledore. Ninguém notou sua presença,
Harry podia perceber no olhar de sua tia um misto de ódio e medo. Aparentemente elas se conheciam de
outros tempos. Desceu mais um degrau e escutou o rangido sob seus tênis. Todos olharam em sua direção.
A expressão de seus tios não mudou mas a bruxa arregalou os olhos e levou a mão delicada à boca.
Parecia chocada em vê-lo. Harry chegou ao pé da escada e ficou imóvel enquanto ela se aproximava
devagar e estendia a mão para tocar sua face.

- Não se atreva a colocar suas mãos no garoto!
Ela hesitou, a mão a um milímetro de seu rosto. Harry viu os olhos azuis tornarem-se duas pedras de

gelo e ela se virar para encarar tia Petúnia.
- Você sequer consegue pronunciar o nome dele não é? E ainda vem tentar me convencer de que se

preocupa realmente com o que eu possa fazer ao seu sobrinho? Eu sei que nesta casa, vocês nem mesmo o
consideram um ser humano. O que é então essa preocupação toda Petúnia? E mesmo que fosse genuína, o
que você acha que pode fazer para me impedir?

Sem esperar resposta ela voltou-se para Harry e sorriu.
- Você se parece muito com seu pai sabia?
Dizendo isso ela estendeu o braço para segurar o dele. A manga das vestes se afastou e Harry pôde ver

claramente no antebraço esquerdo dela uma figura desenhada. Ele gelou quando reconheceu a marca
negra, o símbolo usado pelos comensais da morte, os seguidores de Voldemort. Antes que pudesse esboçar
qualquer reação, viu-se envolvido em um abraço apertado, o tecido frio e macio das vestes dela quase o
sufocando. Harry era apenas um pouco mais baixo do que ela, mas a força com que o segurava era
espantosa. Ouviu a voz sussurrada em seu ouvido e, mesmo sem querer, obedeceu a ordem.

- Feche os olhos e não abra até eu mandar, nós vamos dar um passeio.
Então tudo o que Harry sentiu foi um estranho vazio em torno deles. Instintivamente, sabia que não

estava mais na sala da casa de seus tios, sabia também que ela não havia usado uma chave de portal, ela
havia desaparatado, e o levara junto.

A sensação estranha não durou mais do que alguns segundos. Antes que ela falasse, Harry já estava
com os olhos abertos e tentava sem sucesso se soltar dos braços que o prendiam. Ela não parecia
preocupada, na verdade o observava com um sorriso divertido nos lábios.

- Me solta!
- Eu vou soltá-lo Harry, se parar de se debater. Não quero que se machuque.
- Por que? Vai mesmo me entregar a Voldemort...
- Por que acha isso?
- Você tem a marca, eu vi. É um deles.
- Muita gente tem essa marca e não segue mais o Lorde das Trevas sabia?
Harry não respondeu. Lembrou-se de Snape, o professor de poções de Hogwarts e de Karkaroff, o ex-

diretor da escola de Durmstrang que tinham a marca negra, mas não eram Comensais da Morte. Ficou
imóvel nos braços de sua captora, apenas respirando pesadamente, sem coragem de encará-la.

- Podemos conversar? Eu solto você e conversamos. Se depois disso quiser voltar para a casa
daquela cad...de seus tios, eu o levo de volta.

- Está bem.
Ela o soltou e Harry deu dois passos para trás, finalmente prestando atenção no lugar em que estavam.

Devia ser muito longe de Londres. Árvores enormes formavam uma floresta à sua direita. À sua esquerda
apenas o campo verde. A uma pequena distância, havia uma casinha pequena, pintada de amarelo claro e
Harry sentiu uma estranha atração pelo lugar, como se o conhecesse antes. Olhou novamente para a
mulher à sua frente. Ela aguardava pacientemente e Harry decidiu iniciar a tal conversa o quanto antes.

- Quem é você? O que quer comigo?
- Primeiro vamos entrar, não é seguro ficarmos muito tempo aqui fora.
Dizendo isso ela se virou e começou a andar em direção à casa. Harry decidiu acompanhá-la,

precisava descobrir o que estava acontecendo.
Depois de caminharem por alguns minutos e entrarem na casinha amarela, a misteriosa bruxa e Harry

sentaram-se à mesa.
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- Harry, querido, quer um chá ou um café? Infelizmente, não tenho cerveja amanteigada.
O garoto parecia meio atônito, mas resistiu à situação.
- Como você sabe que eu gosto de cerveja amanteigada? E pare de me chamar de querido, eu nem

conheço você.
- Nossa... que descuido o meu. Desculpe-me, Harry. Meu nome é Diana McGonagall e eu sei muita

coisa sobre você, querido.
Mesmo terminando a frase com um sorriso, o efeito causado pelo nome da bruxa soou mais

arrebatador que tudo que havia acontecido até agora no dia do garoto. A insegurança veio com a
velocidade de uma Firebolt.

- Vo... vo.. você é parente da professora Minerva?
- Sim, sou a irmã mais nova dela. Mas não nos vemos há muito tempo e essa é uma longa história.

Tenho outros assuntos a tratar com o famoso Harry Potter.
- É agora que você me entrega a Voldemort e recebe a recompensa dele?
- Claro que não, garotinho tolo.
Diana pegou o bule e começou a servir chá. Primeiro para Harry e depois para si própria, em seguida,

esticou o braço e puxou uma vasilha com biscoitos de leite. Tudo isso sem tirar os olhos de Harry que
esperava uma explicação. Finalmente ela resolveu falar.

- Eu fui buscá-lo na casa de seus tios a pedido de um amigo comum que temos.
- Amigo?
- Dumbledore.
Harry arregalou os olhos espantado. Dumbledore mandara aquela bruxa tirá-lo da casa de seus tios

daquele jeito? Não era o estilo dele. Olhou desconfiado para a mulher sentada à sua frente.
- Dumbeldore não mandaria ninguém me buscar sem me avisar primeiro.
- Acontece Harry, que não tínhamos tempo, precisávamos ser rápidos.
- Por quê?
- Você corria perigo lá.
- Mentira, eu sei que Dumbledore colocou feitiços de proteção na casa dos meus tios.
- É verdade mas eles não funcionam mais contra o que estamos lutando. Enquanto o Lorde das

Trevas estava afastado, nenhum Comensal da Morte ousaria tentar algo contra você, mas agora eles estão
confiantes de que Voldemort voltará a dominar nosso mundo e Dumbledore precisa reforçar a proteção em
sua casa. Não percebeu como foi fácil para mim tirá-lo de lá?

Harry olhava para ela assustado com o que ouvia. Se ele não estava seguro então ninguém mais
estava. Pensou em Rony e Hermione e em como suas famílias poderiam ser usadas para atingi-lo. A bruxa
o observava e parecia que podia ler seus pensamentos.

- Seus amigos serão protegidos, não precisa se preocupar com eles e, além disso, no momento os
Comensais da Morte estão mesmo é atrás de você.

- Como sabe?
Ela levantou o braço e expôs a marca infame no seu antebraço esquerdo. A caveira brilhava

avermelhada e a serpente parecia se mover sobre a pele clara.
Harry sentiu um arrepio percorrer sua espinha quando viu a marca tão próxima de si. A bruxa não

parecia muito satisfeita e quando falou novamente, sua voz estava carregada de pesar.
- Eles estão trabalhando com afinco para o retorno triunfal do Lorde das Trevas e este retorno inclui

você Harry. Você morto.

* * *

Ainda respirando o ar matinal impregnado com o orvalho da manhã e apreciando a bela vista de seu
esconderijo – tudo bem, com toda essa mordomia, móveis, biblioteca e uma bela cozinha, ele poderia
considerar o local como uma mansão secreta – nas montanhas, o rosto pálido de Sirius Black parecia
muito mais renovado e animado que de costume.

Desde sua fuga da prisão de Azkaban e de suas aventuras em Hogwarts, Sirius mantinha-se escondido
naquele lugar que já fora uma espécie de casa de campo de Alvo Dumbledore, um dos poucos que
acreditaram nele e, sem dúvida, seu maior aliado na guerra que estava por vir. Por 14 anos, Sirius Black
foi mantido na prisão por um crime que não cometeu, o assassinato do bruxo Pedro Petigrew e, além de
tudo, de ser considerado traidor responsável pela morte do casal Tiago e Lilian Potter, seus melhores
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Diana McGonagall
e Harry Potter
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amigos, os pais de Harry.
Enquanto olhava para o horizonte, Sirius deu conta de um pequeno ponto cinza se movendo no céu.

Um sinal claro: correspondência chegando. Sem se preocupar com sua recente descoberta, ele se dirigiu a
uma mesa perto da janela, passou a mão numa grande caneca de cerveja amanteigada, tomou uma boa
golada e levou um pequeno pedaço de bolo à boca.

Minutos depois a janela transformou-se em poleiro para uma coruja acinzentada e, pelo jeito, muito
experiente. Quase imediatamente, Sirius reconheceu o pássaro como sendo um dos mensageiros da Escola
de Magia e Bruxaria de Hogwarts e somente uma pessoa da escola, poderia escrever para ele durante as
férias: Dumbledore. Mas o espanto foi grande quando ele viu, em letras garrafais, o nome Rúbeo Hagrid
grafado no envelope.

- Mas que diabos o Hagrid quer comigo? Perguntou o bruxo em voz alta mesmo estando
completamente sozinho em seu esconderijo. Em resposta a coruja deu um pio e moveu a cabeça num
gesto claro de “você não espera que eu saiba, não é?”

Ele não deu a mínima atenção enquanto lia a carta. Segundos depois, a caneca de cerveja amanteigada
não mais estava em sua mão. Mesmo antes de o líquido amarelado cair no chão e preparar o pouso da
carta alarmante, Sirius já corria em direção a seus apetrechos para preparar a viagem.

A carta chegou ao chão. O recado não deixava dúvidas, Sirius precisava ir a Hogwarts imediatamente.
Antes de se desbotar ao ter contato com a bebida, a letra mal feita de Hagrid podia ser lida :

Caro Sirius,
Há dois dias o Prof. Dumbledore me pediu para vigiar o quarto dele, pois ele entraria numa espécie de

transe não sei para que e pediu para não ser incomodado por ninguém. Bem, só se “você-sabe-quem”
aparecesse. Até aí tudo bem, mas um pouco depois que ele saiu do ar, dei de cara com Edwiges, ela tinha
uma carta da tia de Harry, Petúnia. Demorei para ler. Ela escreveu com uma letrinha miúda que aquelas
máquinas de trouxas fazem. Bem, não vem ao caso. Ela está ameaçando chamar a polícia e diz que nós –
imagine, nós!! – seqüestramos Harry. Não entendi muito bem, mas parece que uma bruxa passou pela casa
deles e levou o pequenino. Não sei onde ele está, Sirius, e se Edwiges não está com ele, isso pode
significar problemas. Preciso de sua ajuda.

Saudações,
Rúbeo Hagrid
Guarda-Caça
Casa Perto da Floresta Proibida
Hogwarts, Inglaterra

* * *

Harry passara a manhã e metade da tarde ajudando Diana a arrumar a pequena casa. Sem magia. Ela
não tinha uma varinha e tudo na casa funcionava como em uma casa de trouxas. Quando Harry lhe
perguntara sobre a varinha ela não fora muito clara.

- Não posso usar magia Harry, fui enfeitiçada por Voldemort há muitos anos. Eu só posso usar artes
das trevas e você há de concordar comigo que não é algo muito aconselhável de se fazer.

Ele concordava mas estava curioso.
- Por que Voldemort amaldiçoou você?
Ela havia parado de mexer o pequeno caldeirão de sopa e se virado para ele.
- Por que eu era uma espiã do Ministério e ele descobriu. Ao invés de me matar ele decidiu que, me

manter viva, mas impossibilitada de praticar magia, me enlouqueceria. E eu teria enlouquecido se não
fosse por Dumbledore que me ajudou quando todas as outras pessoas me viraram as costas.

O garoto pretendia responder mas ela voltara a se concentrar na comida e ele decidiu que poderiam
conversar mais tarde. Sua mente voltou a se preocupar com Rony e Mione que poderiam estar correndo
perigo com a ameaça dos Comensais da Morte rondando por aí.

- Então você quer que eu acredite que, mesmo com essa tatuagem, você é boazinha e que não está
tentando me enganar para me entregar a Voldemort? Como posso saber que você realmente foi enviada
por Dumbledore? Perguntou o garoto, que torcia por uma resposta convincente, pois estava começando a
ir com a cara de Diana.

- Sim, você vai acreditar em mim por causa de tudo que lhe contei e, principalmente, por causa
disso.
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Mais uma vez ela abandonou o caldeirão e abriu uma pequena gaveta, onde haviam alguns
pergaminhos e fotos de bruxos. A bruxa mostrou a Harry uma foto de um homem com uma longa barba
branca, com certeza, Dumbledore e um homem forte e bem parecido com Harry. Ambos acenavam para o
garoto e estavam abraçados como grandes amigos. Conforme foi entendendo o sentido de tudo aquilo, o
garoto teve vontade de chorar até que virou a fotografia.

A inconfundível letra de Dumbledore nunca foi tão bem-vinda como nessa hora:
Caro Harry!
A essa altura você já deve estar experimentando as guloseimas de Diana, não é mesmo? Bem, como

ela deve ter contado, estou ocupado melhorando suas defesas e creio que você está bem seguro aí com ela.
Não fique preocupado, ela está do nosso lado. Ah, já ia me esquecendo, essa foto foi mais um dos

presentes que seu pai deixou para você. Só para você ter certeza de que eu realmente escrevi esta carta, o
primeiro presente dele foi a capa de invisibilidade, mas ainda é um segredo, certo?

Saudações,
Alvo Dumbledore
Harry nem teve tempo de virar a foto novamente e começar a chorar ao ver a imagem do pai que ele

não conheceu, acenar para ele com um belo sorriso no rosto. As lágrimas corriam em seu rosto e não
escondiam os 14 anos que Harry passou vivendo com os tios trouxas e, boa parte desse tempo, dentro de
um armário debaixo da escada.

No canto da cozinha, Diana observava a cena emocionada. De súbito, ela lembrou do dia em que
Harry se tornou órfão e ela perdeu seu grande amor, todos os seus amigos e até mesmo a confiança de sua
família. Ela precisou se esforçar muito para não acompanhar o garoto em suas lágrimas.

Sirius estava preocupado. Hagrid o levara até a sala de Dumbledore e ele encontrara o bruxo em
estado catatônico. Pelo que entendera das explicações truncadas do guarda-caça, o diretor entrara neste
estado para ajudar Harry, algo a ver com a casa dos Dursley não estar segura. Sirius tentou despertar o
bruxo, mas todos os seus esforços se mostraram inúteis. Ele começou então a vasculhar o escritório de
Dumbledore à procura de alguma pista que lhe indicasse quais as intenções do velho bruxo em relação a
seu afilhado.

Finalmente encontrou um pequeno pergaminho com duas palavras escritas, dois nomes e o primeiro
deles o deixou gelado de medo por Harry. Sirius deixou a sala sem explicações e Hagrid pegou o
pergaminho onde estava escrito um nome de mulher e logo abaixo, o nome do vilarejo de bruxos que
havia perto da escola, Hogsmeade.

Quando Hagrid voltou à sua cabana, Sirius acabava de soltar a coruja de Harry, Edwiges, e, depois de
observá-la por alguns segundos, transformou-se em um grande cachorro preto, começou a segui-la. Hagrid
ficou parado observando o cão desaparecer no caminho que ia em direção ao povoado, torcendo para que
o bruxo conseguisse encontrar Harry e o trouxesse de volta à salvo.

* * *

Harry acabava de comer o último pedaço do delicioso bolo que Diana havia acabado de tirar do forno
quando um barulho na janela fechada chamou sua atenção. Ele se levantou, mas Diana o impediu com um
gesto e foi abrir com cuidado a janela.

- Harry, esta não é sua coruja?
Ela se afastou para Edwiges entrar e a coruja foi pousar no braço do garoto, bicando de leve sua

cabeça para demonstrar seu carinho.
- O que ela faz aqui?
- Eu não sei, ela tinha ficado na casa dos meus tios com todas as minhas coisas...
Harry não terminou a frase, um grande cachorro preto entrou pela janela entreaberta derrubando

Diana no chão e rosnando ameaçadoramente, a mandíbula muito perto da garganta da bruxa. Harry
reconheceu na hora seu padrinho em sua forma animago. Antes que ele pudesse dizer algo,  Diana falou
algo que o deixou estático :

- Sirius, me solta!
Então ela sabia sobre Sirius. Harry viu o cachorro se transformar no padrinho, mas ele não libertou a

bruxa. Diana sorriu sarcástica para ele.
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- É um prazer vê-lo também Sirius.
- O que pensa que está fazendo?
A voz de Sirius Black era um sussurro ameaçador.
- Eu? Você invadiu minha casa e está em cima de mim quase me sufocando, o que *você* pensa

que está fazendo?
- Por que seqüestrou Harry?
- Ordens de Dumbledore.
- Mentirosa, ele não pediria ajuda a alguém da sua laia.
- Ora, ora, que eu saiba, fugitivos de Azkaban não são melhores do que ex-comensais da morte.
- Eu devia matá-la agora mesmo.
- Sirius, não! Gritou Harry.
- Afastus!!! Bradou Diana fazendo um gesto com as mãos.
Sirius foi jogado contra a parede pelo feitiço de Diana. Ela não queria machuca-lo, mas, pelo menos,

se livrou dele.
Harry havia acompanhado o estranho diálogo atônito. Ao ouvir o padrinho ameaçar Diana, gritou alto

mas a bruxa já conseguira afastá-lo. Sirius levantou-se depressa, parecia nem ter acabado de ser
arremessado contra a parede, e saiu correndo para o afilhado abraçando-o.

- Harry, você está bem? Ela machucou você?
- Estou bem Sirius, estou bem.
- Claro que eu não machuquei o garoto, achou mesmo que eu faria algum mal ao filho de Lilian e

Tiago?
O bruxo não respondeu enquanto ela abria a porta dos fundos da casa e saia, deixando Harry e Sirius

sozinhos.

* * *

Diana ficou um bom tempo observando o dia escurecer devagar enquanto via pela porta aberta, Harry
conversando com o padrinho. Sirius lançava olhares de soslaio para ela e parecia não muito convencido.
Por fim ela viu o homem acariciar os cabelos rebeldes do garoto e caminhar em sua direção, parando a
poucos passos dela.

- Quanto tempo vai levar?
- Dumbledore acha que em três dias a casa dos Dursley estará segura. Ele precisará de mais dois

dias para proteger as casas dos dois amigos dele, Ron e Hermione.
- Devo supor que ele tenha um plano para o caso de algum Comensal da Morte tentar se aproximar.
- Eu sou o plano Sirius, ninguém deveria saber que o garoto está comigo.
- A maluca da tia dele escreveu para Hogwarts, parece que estava preocupada.
Diana riu com ironia
- Preocupada ha... a quem ela pensa que engana.
- De qualquer modo, eu vou ficar para ajudar.
- Ajudar? Sirius, você atrapalhou tudo. Entrando daquele jeito na casa, você quebrou o feitiço que

impedia a entrada de outros bruxos. Isso significa que estamos mais vulneráveis.
Sirius a encarou exasperado.
- O que você queria que eu fizesse? Quando li seu nome naquele pergaminho achei que...
Ele não completou a frase e ela deu um sorriso amargo.
- Achou que eu estava trabalhando para “ele”, não é mesmo?
Ele não respondeu e a bruxa deu-lhe as costas começando a caminhar de volta à casa. Ele a seguiu e

segurou-a pelo braço. Ela o encarou com a expressão magoada.
- Eu...me desculpe Di...
Sirius viu os olhos azuis se encherem de lágrimas ao ouvi-lo.
- Há mais de quinze anos que ninguém me chama assim. Na verdade, na escola só duas pessoas me

chamavam assim, você e...
- Tiago, eu sei.
Os dois desviaram os olhos ao mesmo tempo. Lembrar de Tiago Potter naquele momento não ia

ajudar em nada. Diana se recompôs rapidamente e encarou novamente o homem à sua frente.
- Está bem Sirius, você pode ficar. Amanhã mandamos a coruja de Harry de volta à escola avisando
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sobre o rompimento do feitiço que protegia a casa. Ah, e me desculpe pelo.. ah.. uhm.. empurrãozinho.
Estava amassando meu vestido.

Sirius sorriu, concordou com o plano e os dois entraram na casa. Naquela noite, Harry sentiu-se parte
de uma verdadeira família. Diana havia feito o jantar e eles conversaram amigavelmente. Harry adorou
ouvir sobre a amizade de Diana e sua mãe. Sobre como elas acumulavam detenções por atormentar alunos
e professores da escola. Harry nunca vira Sirius tão relaxado, quase feliz, embora percebesse que os dois
estavam um pouco constrangidos por estarem juntos. Quando foi se deitar naquela noite, uma tristeza se
apoderou de seu peito quando percebeu que, se as coisas tivessem sido diferentes com Sirius há quase
quinze anos atrás, ele provavelmente estaria vivendo com o padrinho e com aquela bruxa que tinha os
olhos mais doces que ele já vira em sua vida.

* * *

Na manhã seguinte, quando levantou para tomar o café da manhã, Harry não encontrou ninguém na
cozinha e notou que Sirius e Diana estavam conversando bem baixinho no sofá da sala. Ele ouviu as
palavras Azkaban, Lupin, maldição, sozinha, dementadores e, é claro, Voldemort.

- É, pelo jeito estão colocando a conversa em dia. Pensou alto o garoto enquanto ia em direção ao
armário mais próximo. Como ele estava com preguiça não pensou duas vezes.

- Accio Pote de Biscoitos!!! Invocou. De súbito, a porta mais alta se abriu e o pequeno pote de
biscoitos veio flutuando até a sua mão. Diana não usava magia mas a casa era um paraíso para os bruxos
menores de idade pois não estava sob a vigilância do Ministério da Magia.

Enquanto comia seus biscoitos e tomava um copo de leite, Harry notou algo se movendo atrás da
porta, mas não deu atenção. Na terceira vez que a porta se moveu ele não teve dúvidas.

-  Afastus!
Ao comando de sua voz, porta de madeira se moveu e revelou um pequeno rato branco. Harry nunca

teve medo de nenhuma criatura e depois de ter enfrentado um dragão rabo córneo húngaro, nada mais
poderia assustá-lo. Nesse caso, porém, a coisa era diferente. Ele conhecia esse rato e, na verdade, ele não
era um roedor verdadeiro, mas sim  Pedro Petrigew, o bruxo animago que traira seus pais e fizera Sirius
ser condenado a passar o resto da vida em Azkaban. O feitiço de proteção realmente havia sido quebrado.

Antes mesmo que pudesse correr ou gritar por auxílio, a criatura saltou a seu encontro e, em pleno ar,
assumiu a forma de um humano magro e frágil, um dos seguidores mais próximos de Voldemort e, sem
dúvida, estava ali para terminar uma velha missão: exterminar Harry.

Petrigew agarrou o garoto com as mãos e tapou sua boca para evitar qualquer feitiço. Harry tentou
chutá-lo, mas não conseguiu por ser muito pequeno. Ele começou a entrar em pânico quando notou que a
mão prateada do Comensal da Morte estava se aproximando de sua garganta.

- Fique quieto, moleque. Vai ser rápido e dessa vez você vai encontrar seus pais. O meu mestre vai
ficar contente desta vez e mais uma vez o mundo dos bruxos será nosso. Diga adeus à vida, Potter.

O bruxo sussurrava no ouvido de Harry, tentando não fazer barulho para evitar ser notado. Mas era
tarde demais, a batida da porta havia chamado a atenção dos bruxos que conversavam na sala.

Primeiro veio Diana, que deu um grito muito alto quando viu Harry a ponto de ser esganado por
Petrigew, que, um dia, já foi um grande amigo seu, de Tiago, de Sirius e Remo. Enquanto pensava no que
fazer, ela notou um vulto grande e negro passar rapidamente.

Sirius partiu para o ataque.

Harry procurava desesperado por ar, a inconsciência chegava rapidamente. De repente, sentiu que
Petrigew o soltou. O garoto caiu para trás, mas um par de braços o impediu de bater com força no chão.
Diana o amparou ao mesmo tempo que murmurava em voz baixa, um feitiço.

O braço do intruso sangrava e exibia grandes dentadas. O grande cachorro preto  rosnava e tentava
alcançar o pescoço de seu inimigo. Uma batalha que começara há 14 anos, estava prestes a terminar.
Quando o golpe fatal estava pronto, Harry viu uma teia prateada começar a se formar em volta de
Petigrew e Sirius, que estava prestes a arrancar-lhe a garganta a dentadas. Ele estranhou que Petigrew não
se transformasse e notou que seu padrinho retomava a forma humana. Diana falou em seu ouvido como se
lesse seus pensamentos.

- A teia impede que Animagos se transformem. E também não permite que usem magia dentro dela,
estão por sua própria conta agora.



Acerto de Contas

Harry sentiu medo por Sirius, mas logo ficou claro que o padrinho estava em vantagem por seu
tamanho e força física maiores.

- Diana, não podemos deixar Sirius matá-lo...
- Eu sei Harry, ele não vai matá-lo, apenas ensinar-lhe uma lição sobre lealdade e amizade.
Ainda sem ar e sentindo uma estranha dor no pescoço, Harry viu seu padrinho esmurrar o oponente de

todas as maneiras possíveis e sofrer apenas alguns arranhões. Enquanto lutava, Sirius liberava toda a sua
raiva pela traição de Petrigew e quem estava fora da teia só conseguia escutar coisas como “Traidor! Você
os matou! Eu ia apodrecer na prisão por sua causa! Traidor! Covarde....”

Ao contrário do que Diana pensava, Sirius não pretendia parar e Petrigew parecia estar com os
minutos contados. O seguidor de Voldemort estava desmaiado e não mais reagia. Black se preparava para
dar o golpe de misericórdia, mas, quando olhou para o lado e viu seu afilhado, se lembrou de todos os
anos que passou encarcerado por ser considerado um assassino. Se fizesse isso só estaria dando motivos
para seus inimigos o prejudicarem e matar alguém na frente de Harry, era algo fora de questão.

Ele parou, soltando o corpo inconsciente no chão. Diana murmurou Liberatus e a teia se desfez.
Sirius estendeu a mão e disse Accio corda! Accio cadeira!E em instantes, uma corda grossa estava em

suas mãos e uma cadeira ao seu lado. Em alguns minutos Petrigew, que ainda estava inconsciente, foi
amarrado e colocado num dos cantos da casa.

Pedro foi levado para um quarto nos fundos que Sirius enfeitiçou para não permitir a fuga do
prisioneiro.

A coruja de Harry foi enviada para convocar Hagrid para vir buscar Petrigew mas, enquanto o guarda-
caça não chegava, Sirius resolveu interrogar o invasor.

- Vamos logo, seu traidor, diga onde está o seu mestre! Ele não é capaz de fazer o trabalho sujo com as
próprias mãos, hein?

Sirius sabia que ele era capaz. Voldemort já matara muitos bruxos bons e não tinha piedade nem de
crianças e só não havia matado Harry há quase quinze anos porque o amor de sua mãe o protegera da
morte certa. Mas o que ele queria era deixar Pedro nervoso e conseguir alguma informação valiosa

- Ele está se preparando para acabar com todos vocês. Não se preocupe em procurá-lo, ele virá até
você... e até você traidora, quem tem a marca dele em seu braço não será esquecida pelo Lorde das Trevas.
O garoto pode ter escapado dessa vez, mas quando meu mestre o encontrar.. será o seu fim.

Pedro falava ofegando e tentando a todo momento escapar das amarras.
- O que fizemos no torneio Tri-Bruxo foi apenas uma amostra de nosso poder. Vocês não perdem por

esperar.
A simples lembrança de ver Cedrico ser morto a sangue frio e as outras atrocidades cometidas pelos

Comensais da Morte provocou calafrios em Harry.
Sirius tinha uma expressão assustadora no olhar, ele não podia mais aguentar e sua voz trêmula de

raiva foi ouvida.
- Estupefaça!
Petrigew tremeu violentamente e, mais uma vez, voltou a ficar inconsciente. Diana e Harry olharam

assustados para Sirius, mas nada disseram. Sirius checou os nós, tomou a bruxa pelo braço e fez o mesmo
com seu sobrinho e os conduziu até a sala, onde conversaram tentaram conversar sobre outras coisas até a
chegada de Hagrid.

Diana levou Harry para Hogwarts mais de uma hora depois de Sirius e Hagrid terem saído com
Petigrew.

Quando chegaram, porém, deram de cara com uma grande movimentação dos bruxos da segurança e
viram Sirius dando ordens para os colegas.

-    Vasculhem tudo. Ele deve estar em algum lugar aqui perto....
- O que aconteceu? Perguntou Harry, já sabendo a resposta óbvia.
- Ele escapou. Quando estávamos perto da entrada de Hogwarts uma grande explosão aconteceu no

nosso lado e fomos jogados para longe. Quando levantei, Petrigew havia sumido. Ele não estava sozinho,
seus companheiros o resgataram.

Diana ficou apreensiva com a situação, mas Sirius disse que a Escola estava segura. Ela levou Harry
para a enfermaria e , enquanto madame Pomfrey cuidava dos ferimentos do garoto, as buscas
prosseguiam, e duraram o resto do dia.

No dia seguinte, Harry ouvia encantado Diana contar sobre como ela e sua mãe envenenaram a
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comida dos professores.
- Depois disso, Dumbledore proibiu qualquer tipo de detenção que envolvesse o funcionamento da

escola.
- E a profª MacGonagall?
- Minerva ficou furiosa, os cabelos dela ficaram verdes por quase um mês.
- E minha barba ficou cor de rosa por quinze dias.
Harry e Diana se voltaram para a porta da enfermaria onde Dumbledore entrava seguido por Rony e

Hermione que correram em direção à cama do amigo, só parando ao perceberem a bruxa sentada ao lado
dele. Diana sorriu e levantou-se dando lugar aos dois que falavam ao mesmo tempo mal dando chance a
Harry de responder às perguntas atropeladas.

Diana aproximou-se do diretor com um sorriso divertido nos lábios.
- Sua barba ficou vermelha.
- Cor de rosa, senhorita MacGonagall, eu me lembro bem.
Ela observou por um instante os três amigos conversando animados.
- Foi muito bom trazê-los para vê-lo.
- Falei com Molly e Artur, ele ficará com os Weasley o resto das férias. Eu os levo embora amanhã,
Sirius entrou naquele momento, a expressão séria e preocupada. Todos fizeram silêncio e esperaram

para ouvir o que ele tinha a dizer.
- Nem sinal dele, desapareceu, completamente.
- Não se preocupe Sirius, a proteção na casa dos tios de Harry e também na casa dos Weasley e dos

Granger foi reforçada. Nenhum Comensal da Morte poderá se aproximar. As aulas vão começar logo e
Harry estará seguro aqui na escola, pelo menos por enquanto. Portanto, aproveitem bem as suas férias,
pois algo me diz que vamos ouvir falar muito de Voldemort em breve.

Harry olhou preocupado para os amigos mas Dumbledore sorria.
- Crianças, depois do retorno de Voldemort nada mais será o mesmo mas não deixem que isso os

impeça de aproveitarem cada minuto de paz e tranqüilidade que tiverem.
Os garotos acenaram com as cabeças e sorriram uns para os outros. Mesmo com todo o perigo que

os rondava eles estavam felizes, pois estavam juntos.

* * *

E a vida continuou...
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